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Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

ARGO CONSULTING 

Paweł Wiśniewski 

 

 

Szanowni Państwo, 

Przekazuję niniejsze opracowanie przedstawiające wynik wyceny 100% kapitałów własnych spółki USE 
CRYPT S.A., przeprowadzonej przez firmę ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski metodą dochodową. 

Zgodnie z wyceną przeprowadzoną na dzień 16 kwietnia 2019 roku, wartość 100% kapitałów własnych 
spółki USE CRYPT S.A. wynosi: 

128 677 tys. PLN 

(słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 

50,18 PLN / akcję 

(słownie: pięćdziesiąt złotych, osiemnaście groszy) 

 

Należy podkreślić, że powyższa wycena bazuje na prognozach rozwoju organicznego spółki na rynku 
krajowym. Jako uzupełnienie, dokonano wyceny Spółki z uwzględnieniem modelu ekspansji 
zagranicznej, otrzymując następujące wyniki:  

1 131 577 tys. PLN 

(441,29 PLN / akcję) 

Wycena obejmująca globalną sprzedaż produktów Spółki została przedstawiona w rozdziale 7. Wyniki 
wyceny Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej oraz w załączniku 
zawierającym model finansowy. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

Paweł Wiśniewski 
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1. Wprowadzenie	

1.1. Przedmiot	opracowania	

Przedmiotem Opracowania jest wycena 100% kapitałów własnych spółki USE CRYPT, z siedzibą w 
Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, zwana dalej w Opracowaniu Spółką, na dzień 16 kwietnia 2018 r. 

1.2. Określenie	celu	wyceny	

Celem sporządzenia wyceny jest określenie rynkowej wartości kapitałów własnych Spółki, w związku z 
emisją obligacji. 

Wyceny 100% kapitałów własnych spółki USE CRYPT S.A. dokonała oraz niniejsze Opracowanie 
sporządziła firma ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski.  

1.3. Sposób	przeprowadzenia	wyceny	

Niniejsze Opracowanie zostało sporządzone na podstawie analiz danych i dokumentów 
przedstawionych przez Spółkę i Zleceniodawcę oraz rozmów z przedstawicielami Spółki i 
Zleceniodawcy.  

1.4. Niezależność	podmiotu	dokonującego	wyceny	

ARGO CONSULTING oświadcza, iż nie posiadała, nie posiada obecnie, a także nie planuje żadnych 
związków ze Spółką USE CRYPT S.A., które mogłyby wpłynąć na niezależność i bezstronność w zakresie 
prac związanych z wyceną. 

1.5. Zastrzeżenia	podmiotu	wyceniającego	

Niniejsze Opracowanie zostało sporządzone na podstawie informacji przedstawionych przez Spółkę, 
która są odpowiedzialni za przyjęte w trakcie wyceny założenia. 

Prace firmy ARGO CONSULTING nie miały charakteru audytorskiego, zatem nie miały na celu 
weryfikacji przedstawionych dokumentów finansowych pod kątem kompletności i rzetelności ujęcia w 
księgach ani też weryfikacji założeń przyjętych do projekcji finansowych pod kątem ich realności oraz 
odzwierciedlenia w nich sytuacji rynkowej i możliwości firmy. 

W procesie wyceny występują ograniczenia, do których należą między innymi selektywne stosowanie 
wybranych metod wyceny. W połączeniu z różnym podejściem, jakie mogą reprezentować osoby 
wyceniające, powodują one, iż w sposób nieunikniony wynik wyceny dokonanej przez innych 
rzeczoznawców może różnić się od wyceny dokonanej przez Wykonawcę. 

W ocenie Wyceniającego dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności oraz z 
wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Ewentualne powstałe pomimo tego 
niezgodności informacji podanych w Dokumencie ze stanem faktycznym lub błędne oceny 
Wyceniającego nie stanowią podstawy jego odpowiedzialności. W szczególności Wyceniający nie 
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ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji 
zawartych w Dokumencie.  

Wyceniający zwraca uwagę na ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu dokonanych 
przez niego ocen, bądź też informacji zawartych w materiałach źródłowych, a także braku wiedzy o 
zjawiskach i zdarzeniach dotyczących wycenianego podmiotu. 

Dokument nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest 
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora, 
wobec czego wnioski wynikające z Dokumentu mogą okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora.  

Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w Dokumencie zostaną 
wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w 
przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane odnoszące się do 
przyszłości mogą okazać się błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu 
podmiotu, którego dotyczy raport lub wyniki oceny własnej Wyceniającego. 

Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w Dokumencie nie należy rezygnować z: 
przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia informacji innych niż 
przedstawione, weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka związanego z 
podejmowaniem decyzji na podstawie Dokumentu. 

1.6. Data	Opracowania	

Wycenę sporządzono na dzień 16 kwietnia 2019 roku. 
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2. Podsumowanie	

Niniejszy raport zawiera wycenę godziwej wartości 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. Z uwagi 
na cel wyceny oraz etap rozwoju przedsiębiorstwa, do określenia wartości wykorzystana została 
metoda dochodowa (DCF - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych).  

Podstawą do sporządzenia szacunków  dotyczących wartości Spółki były następujące dokumenty i 
dane, udostępnione przez Spółkę i Zleceniodawcę: 

• Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r., 

• Prognozy finansowe Spółki na lata 2019-2023, 

• Przekazane dane, informacje i wyjaśnienia na temat modelu biznesowego Spółki, 

• Pozostałe materiały informacyjne i analityczne dostarczone przez Spółkę, 

• Powszechnie dostępne informacje i dane. 

Wycena metodą DCF została sporządzona na podstawie prognoz wyników finansowych Spółki 
opracowanych przez Wykonawcę na podstawie dostarczonych i powszechnie dostępnych danych, 
przekładających się na zdolność przedsiębiorstwa do generowania strumieni pieniężnych. Następnie 
dokonano aktualizacji wartości generowanych strumieni na moment sporządzania wyceny za pomocą 
odpowiedniej stopy dyskontowej. Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w 
prognozie założono stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), 
oszacowany na podstawie przyjęcia odpowiednich założeń.  

W związku z powyższym rekomendowana wartość 100% kapitałów własnych Spółki kształtuje się na 
poziomie: 

128 677 tys. PLN 

(słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 

50,18 PLN / akcję 

(słownie: pięćdziesiąt złotych, osiemnaście groszy) 

 

Należy podkreślić, że powyższa wycena bazuje na prognozach rozwoju organicznego spółki na rynku 
krajowym. Jako uzupełnienie, dokonano wyceny Spółki z uwzględnieniem modelu ekspansji 
zagranicznej, otrzymując następujące wyniki:  

1 131 577 tys. PLN 

(441,29 PLN / akcję) 

Wycena obejmująca globalną sprzedaż produktów Spółki została przedstawiona w rozdziale 7. Wyniki 
wyceny Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej oraz w załączniku 
zawierającym model finansowy. 
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3. Charakterystyka	przedmiotu	wyceny	

UseCrypt S.A. to innowacyjne przedsiębiorstwo, specjalizujące się w świadczeniu usług w zakresie 
ochrony przechowywanych, przesyłanych i przetwarzanych danych IT. Flagowymi produktami Spółki 
są: 

• innowacyjny i w pełni profesjonalny kryptosystem UseCrypt Safe dedykowany do 
szyfrowanego przechowywania danych w chmurze oraz, 

• komunikator internetowy UseCrypt Messenger. 
Uważamy, że początkowe stadium rozwoju rynku szyfrowania danych w Polsce i na świecie 
implikować będzie jego dynamiczny wzrost, co w konsekwencji przełoży się na wysoką premię dla 
pionierów rynku, do miana którego aspiruje Spółka. Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie 
rynkowe, innowacyjny produkt, a przede wszystkim wysoka skalowalność biznesu, stawiają Spółkę 
w gronie potencjalnych liderów branży. 
 
Zapotrzebowanie rynkowe. Stworzenie Spółki wynikało z rynkowej potrzeby opracowania prostego w 
użyciu i jednocześnie wysoce wydajnego narzędzia do ochrony i szyfrowania danych. Zapotrzebowanie 
na kryptosystemy gwałtownie rośnie zarówno w segmentach B2C, B2B, jak również w instytucjach 
publicznych wszelkiego rodzaju. Według analiz ekspertów, rynek szeroko pojmowanego 
cyberbezpieczeństwa ma przed sobą lata prosperity. Przewiduje się, systematyczne zwiększanie 
wydatków na zabezpieczenia, zarówno w sferze administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, 
jak i indywidualnych użytkowników. Zapewni to firmom zajmującym się przeciwdziałaniu 
cyberzagrożeniom możliwość rozwoju biznesu i zwiększania zysków. Analitycy są zgodni, że wszystkie 
wrażliwe dane przechowywane w chmurze koniecznie muszą być szyfrowane. 
 
Innowacyjny produkt. Flagowymi produktami spółki są UseCrypt Safe - bezpieczny sejf do 
przechowywania i wymiany plików, oraz UseCrypt Messenger – unikatowy komunikator internetowy. 
UseCrypt bazuje na kompleksowym, autorskim systemie kryptograficznym jak również na sprawdzonej 
infrastrukturze sprzętowej. UseCrypt jest jedynym profesjonalnym systemem szyfrowanego 
przechowywania danych w chmurze, który uzyskał w połowie roku 2015 pozytywną opinię Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie 
 
Dla administracji publicznej i nie tylko. Kryptosystem UseCrypt przeznaczony jest do ochrony danych 
podmiotów funkcjonujących w praktycznie wszystkich branżach gospodarki. Strategia rozwoju Spółki 
zakłada skoncentrowanie się w pierwszej kolejności na branżach takich jak administracja publiczna, a 
także finanse i bankowość, branża prawnicza i sądownictwo czy też branża IT. Istotnym driverem 
wzrostu rynku rozwiązań dla bezpieczeństwa w Polsce są różnego rodzaju regulacje: zarówno te 
wywodzące się z polskiego prawa oraz pochodzące od centrali międzynarodowych organizacji. 
 
Przewaga konkurencyjna. Na rynku polskim nie istnieje rozwiązanie, które mogłoby stanowić 
bezpośrednią konkurencję dla produktów UseCrypt. Wynika to z faktu, iż przedmiotowe rozwiązanie 
posiada istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do rozwiązań dostępnych obecnie na krajowym 
rynku. Należą do nich przede wszystkim innowacyjna technologia HVKM oraz dedykowany bezpieczny 
tunel komunikacyjny. Dodatkowo, UseCrypt oferuje możliwość szyfrowania danych na lokalnym dysku 
oraz wyposażony jest w wewnętrzny i bezpieczny komunikator. Powyższe stanowią unikalne cechy i 
funkcjonalności kryptosystemu, świadczące o jego innowacyjności w skali krajowej. 
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Skalowalnośc biznesu. Model biznesowy Spółki cechuje wysoki poziom skalowalności. Zakłada się, że 
wraz ze wzrostem skali działalności i generowaniu coraz wyższych przychodów poziom kosztów będzie 
wzrastał na zdecydowanie niższym poziomie. Możliwe jest to dzięki opracowaniu modelu sprzedaży 
opartemu na zewnętrznej infrastrukturze (przestrzeni dyskowej) i utrzymywaniu infrastruktury 
wewnętrznej na minimalnym poziomie, niezbędnym do zapewnienia optymalnej mocy obliczeniowej.  
Powyższe przekładać się będzie na możliwość systematycznej poprawy marżowości. 

3.1. Dane	Spółki	

Tabela 1 Dane spółki USE CRYPT S.A. 

Firma: USE CRYPT S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 

Strona internetowa: https://usecrypt.com/ 

KRS: 0000577049 

REGON: 362574367 

NIP: 5272745461 

Data rejestracji w KRS: 24.09.2015 r. 

Sposób reprezentacji: W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania 
oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest 
jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków 
Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający 
łącznie z prokurentem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki 

3.2. Charakterystyka	działalności	

Działalność operacyjna Spółki polega na świadczeniu usług w zakresie ochrony przechowywanych, 
przesyłanych i przetwarzanych danych IT, przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub 
ujawnieniem. UseCrypt działa na styku rynku przetwarzania i przechowywania danych oraz rynku 
bezpieczeństwa IT. Flagowym produktem Spółki jest kryptosystem UseCrypt. 
 
UseCrypt opiera się na szyfrowaniu danych za pomocą algorytmów asymetrycznych i symetrycznych, 
które połączone są z zaawansowanymi mechanizmami i protokołami kryptograficznymi stworzonymi 
przez czołowych polskich kryptologów. Jest to system bezpieczny od etapu projektowania (secure by 
design), wytwarzany w kontrolowanym środowisku, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie 
wytwarzania bezpiecznych systemów (SDL, CC). Ponadto, dzięki zastosowanym algorytmom, 
rozwiązanie jest odporne na znane metody kryptoanalizy. 
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Porównanie kryptosystemu UseCrypt z tradycyjnymi metodami przechowywania i przetwarzania 
danych  
 
Rysunek 1 Tradycyjny schemat przechowywania i przetwarzania danych 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 
Tradycyjne metody przetwarzania danych polegają na przechowywaniu wrażliwych danych na sprzęcie 
użytkownika w postaci niezaszyfrowanej. Tym samym, fizyczny lub zdalny dostęp do urządzenia 
umożliwia przejęcie lub kradzież danych. W przypadku przechowywania danych na serwerze, pliki 
przesyłane są za pomocą szyfrowanego tunelu (np. SSL). Tunel ten posiada jednak liczne luki (np. SSL 
Heart Bleed), które umożliwiają przechwycenie lub kradzież danych w momencie ich przesyłania. 
Niezaszyfrowane dane dostępne na serwerze mogą być również przedmiotem kradzieży w przypadku 
przejęcia dostępu do serwera. Co więcej, administrator serwera (np. firma, administrator IT) ma 
nieograniczony dostęp do danych przechowywanych na serwerze. Powyższe sprawia, że w przypadku 
przekazywania danych, właściciel nie posiada praktycznie żadnej kontroli nad danymi, co przekłada się 
na możliwość nieuprawnionego działania, np. kradzieży lub rozpowszechniania i udostępniania danych 
bez zgody właściciela lub nadawcy.   
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Rysunek 2 Schemat przechowywania i przetwarzania danych za pomocą kryptosystemu UseCrypt 

Źródło: UseCrypt S.A. 

 
W celu uniknięcia przejęcia lub kradzieży danych przechowywanych na sprzęcie użytkownika UseCrypt 
umożliwia szyfrowanie danych w środowisku lokalnym. System posiada również dodatkowe 
zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do danych nawet w przypadku kradzieży czy przejęcia samego 
sprzętu. W przypadku przechowywania danych na serwerze, pliki przesyłane są do serwera już w 
postaci zaszyfrowanej przy wykorzystaniu ultrabezpiecznego tunelu. Uniemożliwia to tym samym 
przechwycenie lub kradzież danych w momencie ich przesyłania. Dane przechowywane są na serwerze 
w postaci zaszyfrowanej, co wyklucza możliwość ich kradzieży w przypadku przejęcia dostępu do 
serwera.  Co więcej, szyfrowanie danych sprawia, że administrator serwera nie posiada do nich 
żadnego dostępu. Dzięki kryptosystemowi UseCrypt, właściciel poprzez zarządzenie prawami dostępu 
posiada pełną kontrolę nad procesem udostępniania danych innym użytkownikom. Tym samym, 
wrażliwe dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, przechwyceniem, zniszczeniem lub 
ujawnieniem. 
 
Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniony jest poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody 
wymiany i przechowywania kluczy szyfrujących – Hybrid Virtual Key Management (HVKM) oraz 
innowacyjnej technologii transferu danych – UseCrypt Secure Tunnel (UST) 
 
Hybrid Virtual Key Management (HVKM) 
 
HVKM to innowacyjna i jedyna na europejskim rynku tak skuteczna technologia służąca ochronie kluczy 
szyfrujących. Szyfrowanie za pomocą kryptosystemu UseCrypt podobne jest w swoich założeniach do 
stosowanej na całym świecie praktyki zabezpieczania tradycyjnych skrytek depozytowych w bankach. 
Każda skrytka posiada dwa klucze: jeden jest przechowywany przez właściciela, drugi zaś 
przechowywany jest w banku. W konsekwencji, ani właściciel skrytki, ani przedstawiciel banku nie są 
w stanie otworzyć skrytki bez obecności drugiej strony. Każdorazowo konieczne jest użycie dwóch 
kluczy jednocześnie. 
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Rozwiązanie zastosowane w kryptosystemie UseCrypt również wymaga użycia dwóch kluczy 
szyfrujących jednocześnie. Tym samym, pozwala to na wykluczenie licznych słabości w zakresie 
bezpieczeństwa, istniejących w podobnych pod względem funkcjonalnym produktach dostępnych na 
rynku.  
 
Rysunek 3 Schemat przedstawiający innowacyjną metodę HVKM 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 
UseCrypt Secure Tunnel (UST) 
UST to kolejna innowacja, na której opiera się kryptosystem UseCrypt. Tunel gwarantuje całkowitą 
pewność, że przesyłane za jego pośrednictwem dane są w 100% bezpieczne. UST stanowi 
najbezpieczniejsze tego typu rozwiązania dostępne obecnie na rynku europejskim. W odróżnieniu od 
rozwiązań takich jak SSL, które są bardzo podatne na wiele form cyberataków, UST umożliwia całkowite 
zabezpieczenie danych przed przechwyceniem lub kradzieżą. 
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Części funkcjonalne kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 4 Części funkcjonalne kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
1. Aplikacja kliencka 

Dedykowany program zainstalowany na platformie klienta pozwalający na łączenie się z systemem 
kryptograficznego przekazywania danych. Dane przechowywane są na serwerze w postaci 
zaszyfrowanej. Szyfrowanie wykonywane jest na urządzeniu klienta za pomocą kluczy symetrycznych, 
które zostały wygenerowane lokalnie (tylko klient ma do nich dostęp). Platforma jest kompatybilna z 
systemami Windows, Windows Phone, Android, iOS, OSX. 
Aplikacja kliencka posiada innowacyjną funkcjonalność w postaci bezpiecznego komunikatora. Jest to 
jedyny w tego typu rozwiązaniach wbudowany komunikator służący do bezpiecznej i poufnej 
komunikacji pomiędzy użytkownikami kryptosystemu. Pozwala on również na archiwizowanie i 
przechowywanie treści prowadzonych rozmów, a także usunięcie prowadzonej komunikacji bez 
ponownej możliwości jej odtworzenia. 
 
Rysunek 5 Aplikacja kliencka kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

•bezpieczny komunikator

Aplikacja kliencka

•szyfrowanie lokalne

System kryptograficznego przechowywania danych

•administracja

Back office
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Rysunek 6 Interfejs użytkownika kryptosystemu UseCrypt 

 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 

2. System kryptograficznego przechowywania danych 

System z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa, zajmujący się dostarczaniem przechowywanych i 
przetwarzanych danych osobom uprawionym oraz zabezpieczający dostęp do nich wszystkim 
nieuprawnionym użytkownikom. 
W odróżnieniu od większości rozwiązań oferujących przechowywanie danych w chmurze, UseCrypt 
daje możliwość pełnego zabezpieczenia wybranych przez użytkownika danych poprzez ich szyfrowanie 
lokalne, bez konieczności umieszczania ich w chmurze (serwerze). W praktyce umożliwia to 
zabezpieczenie danych również na wypadek fizycznej kradzieży sprzętu użytkownika. 
 

3. Back office 

Moduł administracyjny pozwalający na zarządzanie usługą oraz generowanie raportów 
umożliwiających obsługę techniczną. Dostęp do modułu możliwy jest wyłącznie z poziomu sieci 
Intranet, jedynie dla pracowników obsługi. 
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Cechy charakterystyczne kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 7 Cechy charakterystyczne kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Szyfrowanie end-to-end 

Proces szyfrowania i odszyfrowywania danych następuje na urządzeniu użytkownika (właściciela 
danych) oraz wskazanych przez niego odbiorców. Nie ma możliwości odczytania danych na żadnym z 
pośrednich etapów przetwarzania danych (przesyłanie i przechowywanie). 

 
2. Bezpieczne współdzielenie zasobów 

Właściciel danych może w prosty i bezpieczny sposób zaprosić do współdzielenia zasobów dowolną 
liczbę osób. Do wysłania zaproszenia wymagane jest wyłącznie podanie adresu e-mail. Wszystkie 
współdzielone zasoby mogą być dowolnie modyfikowane a ich synchronizacja następuje w sposób 
automatyczny. Nie istnieją żadne ograniczenia co do formatu, liczby i wielkości przetwarzanych przez 
system danych (dowolne typy i wielkości plików). 
Współdzielone pliki są przechowywane i przesyłane zawsze w postaci zaszyfrowanej. Tylko uprawnione 
osoby mogą odczytać ich zawartość. 
 

3. Przejrzyste nadawanie uprawnień 

Uprawnienia nadawane poszczególnym osobom lub wybranym plikom mają uporządkowaną, 
hierarchiczną strukturę. Właściciel danych znajduje się na szczycie hierarchii a poniżej umiejscowieni 
są menedżerowie, którzy mogą dodawać kolejnych użytkowników. Właściciel danych i menedżerowie 
mogą nadawać uprawnienia dotyczące konkretnych danych, np. tylko do odczytu, prawo do 
modyfikacji i nadpisywania. Struktura hierarchiczna może być dowolnie rozbudowywana, ale nie 
zmienia to nadrzędnej roli właściciela w hierarchii. 
 
 
 

Szyfrowanie end-to-end

Bezpieczne współdzielenie zasobów

Przejrzyste nadawanie uprawnień

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Efektywność działania i wydajność

Bezpieczeństwo w zakresie 360°
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4. Najwyższy poziom bezpieczeństwa 

Wszystkie zastosowane algorytmy, mechanizmy i protokoły kryptograficzne użyte w kryptosystemie 
UseCrypt posiadają certyfikaty najważniejszych międzynarodowych instytucji np. FIPS. Każdy z 
algorytmów zastosowanych w kryptosystemie jest na tyle silny, że jego nieautoryzowane użycie jest 
(patrząc z matematycznego punktu widzenia) praktycznie niemożliwe przy aktualnie dostępnych 
mocach obliczeniowych. 
 

5. Efektywność działania i wydajność 

Kryptosystem UseCrypt jest niezwykle wydajny dzięki temu, że jego jądro zostało napisane w językach 
programowania C i C++, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk w zakresie programowania tego typu 
rozwiązań. 
 

6. Bezpieczeństwo w zakresie 360° 

Możliwość szyfrowania plików lokalnie oraz dedykowany system zarządzania urządzeniami z poziomu 
administracyjnego (właściciela) dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa danych, nawet w sytuacji 
kradzieży danego urządzenia. 
 

Korzyści wynikające z użytkowania kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 8 Korzyści wynikające z użytkowania kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Poufność 

Wszelkie dane, które użytkownik umieszcza na serwerze, przechowywane są w formie zaszyfrowanej. 
Z uwagi na fakt, że serwer nie posiada, ani nie może wyznaczyć jednego z kluczy kryptograficznych 
klienta usługi, nie jest on w stanie uzyskać dostępu do danych użytkownika w postaci jawnej. 
 
 

Poufność

Niezaprzeczalność

Integralność

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa

Wygoda użytkowania
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2. Niezaprzeczalność 

Każda operacja wykonywana przez użytkownika usługi potwierdzana jest złożeniem podpisu 
cyfrowego – pozwala to wyeliminować sytuację, w której użytkownik zaprzecza wykonaniu określonej 
czynności w systemie. 
 

3. Integralność 

Serwer posiada mechanizmy zapewniające kontrolę integralności wszystkich krytycznych elementów 
usługi. System zapewnia możliwe wykrycia nieuprawnionych zmian w konfiguracji. 
 

4. Dodatkowy poziom bezpieczeństwa 

Użytkownik nie jest w stanie wykonać jednej operacji kryptograficznej z użyciem swojego klucza 
prywatnego (podpisu, deszyfrowania) bez udziału serwera. 
 

5. Wygoda użytkowania 

Dodatkowe klucze kryptograficzne umożliwiają stosowanie słabszych, łatwiejszych do zapamiętania 
haseł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony wszystkich elementów przechowywanych 
statycznie na urządzeniu końcowym użytkownika. 
 
Kryptosystem UseCrypt przeznaczony jest do ochrony danych podmiotów funkcjonujących w 
praktycznie wszystkich branżach gospodarki. Strategia rozwoju Spółki zakłada skoncentrowanie się w 
pierwszej kolejności na branżach takich jak administracja publiczna, a także finanse i bankowość, 
branża prawnicza i sądownictwo czy też branża IT. 
 
Rysunek 9 Wybrane obszary działania kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4. Podstawy	wyceny	wartości	przedsiębiorstw	

4.1. Podstawowe	koncepcje	i	standardy	wartości	

Poniżej zostały przedstawione główne koncepcje i standardy wartości związane z tematyką 
wyceny przedsiębiorstw: 

• Wartość ekonomiczna (economic value) - jej istotą jest dostarczanie strumienia 
wolnych przepływów pieniężnych (zysków, rent dzierżawnych, wpływów ze sprzedaży 
lub likwidacji itp.) właścicielowi aktywów finansowych. Koncepcja ta określa wartość 
jako kwotę pieniężną, którą potencjalny nabywca jest w stanie wydać obecnie  (present 
value) w zamian za przepływy pieniężne w otrzymane przyszłości. Jest to więc 
koncepcja wymienna ukierunkowana na przyszłość, która nie uwzględnia ona kosztów 
ani wydatków historycznych. 

• Wartość rynkowa (market value), często określana również jako sprawiedliwa wartość 
rynkowa (fair market value) – jest to cena aktywa, które jest przedmiotem transakcji 
na administrowanym rynku, na którym potencjalni kontrahenci (kupujący i 
sprzedający) szukają obustronnie akceptowalnych wartości dóbr lub usług. Innymi 
słowy, jest to „wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie cena, której 
kupujący mógłby w sposób uzasadniony oczekiwać, a sprzedający byłby gotów ją 
zaakceptować, o ile towar zostałby wystawiony na otwartym rynku”. Koncepcja ta 
zakłada, że wartość jest wielkością chwilową, będącą odzwierciedleniem aktualnych 
preferencji zaangażowanych stron, nastroju panującego na rynku czy też wahań 
koniunktury. W związku z tym wartość rynkowa aktywów, które nie są w ogóle lub są 
bardzo rzadko przedmiotem obrotu jest niezwykle trudna do ustalenia. Odnosi się to 
na przykład do spółek niepublicznych, których akcje, w odróżnieniu od spółek 
publicznych, znajdują się w posiadaniu niewielu właścicieli i rzadko są przedmiotem 
transakcji kupna-sprzedaży. Wartość rynkowa jest mimo to powszechnie uznawana 
jako jedno z najbardziej uzasadnionych kryteriów ustalania wartości aktywów i 
pasywów.  

• Wartość księgowa (book value) – jest to wartość ujęta w bilansie jednostki 
gospodarczej według ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. Koncepcja ta, opiera się 
na danych historycznych i w związku z tym ma niewiele wspólnego z bieżącą wartością 
ekonomiczną. Wartość księgowa jest krytykowana przez wielu autorów zajmujących 
się problematyką wyceny przedsiębiorstw, gdyż według nich wyniki uzyskiwane na jej 
podstawie nie są dostatecznie wiarygodne. 

• Wartość odtworzeniowa (reproduction value) – jest to suma inwestycji potrzebna do 
zastąpienia istniejących aktywów trwałych, aktywami o tych samych kryteriach i 
cechach, jak te podlegające wycenie. Koncepcja ta bazuje na eksperckich wycenach 
dokonywanych przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Jej istota jest jednak 
związana z wieloma problemami praktycznymi, gdyż rzeczywiste odtworzenie środka 
trwałego, w jego oryginalnej postaci, wydaje się mało prawdopodobne lub wręcz 
niemożliwe. 
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• Wartość zamiany – zastąpienia (replacement value) – opiera się na podobnych 
założeniach co koncepcja wartości odtworzeniowej, nie jest to jednak kategoria 
tożsama.  Podstawowa różnica polega na tym, że wartość zastąpienia kładzie nacisk na 
funkcje pełnione przez aktywa, podczas gdy wartość odtworzeniowa skupia się na 
replikacji aktywów według rodzaju. Niemniej jednak, w praktyce często oba terminy 
używane są zamiennie. 

• Wartość likwidacyjna (liquidation value) – jest to kategoria określająca wartość 
aktywów lub ich części, które poddawane są likwidacji. Likwidacja Spółki następuje 
poprzez sprzedaż aktywów oraz spłatę wszelkich zobowiązań. Może również być 
również formą eliminacji konkurentów, kiedy spółka jest nabywana z zamiarem jej 
zamknięcia. Koncepcja ta odnosi się więc do nadzwyczajnej sytuacji, w której presja 
czasu i wierzycieli w warunkach zagrożenia upadłością sprawiają, że aktywa zbywane 
są znacznie poniżej potencjalnej wartości rynkowej. Wartość likwidacyjna nie 
uwzględnia możliwości kontynuacji działalności i w klasycznych wycenach stosowana 
jest w relatywnie ograniczonym zakresie. 

• Wartość biznesu w działaniu (going concern value) – jest to wartość przedsiębiorstwa 
jako spójnej organizmu złożonego z aktywów materialnych i niematerialnych. 
Koncepcja ta jest alternatywą dla wartości likwidacyjnej, gdyż wycena następuje tu 
przy założeniu kontynuacji działania biznesu. 

• Wartość reputacji firmy (goodwill value) – jest to nadwyżka wartości przedsiębiorstwa 
ponad sumą wartości materialnych i ujętych w bilansie typowych niematerialnych. 
Jego źródłem może być fakt posiadania patentów, znaków firmowych, licencji, listy 
klientów czy też kwalifikacje lub osobowość właściciela. Jest to więc miara 
predyspozycji przedsiębiorstwa do osiągania dodatkowych zysków. Goodwill nie 
zawsze może być kupiony, sprzedany lub wyceniony. Wspomniane kwalifikacje 
właściciela nie mogą być przedmiotem transakcji i w takiej sytuacji cena zakupu jest 
odpowiednio redukowana ze względu na ryzyko nabywcy. 

• Wartość nieodłączna (intristic value) – jest to rzeczywista wartość aktywów, którą 
określa inwestor w oparciu o dostępne informacje. Jest ona poszukiwana przez 
analityków w celu odnalezienia zaniżonej wartości rynkowej. W ten sposób możliwe 
jest spółek określenie spółek niedowartościowanych, których akcje należy kupić. 
Wynika to z założenia, że na efektywnym rynku dysproporcje pomiędzy tymi dwoma 
kategoriami muszą zostać niebawem zniwelowane do poziomu wartości nieodłącznej. 

• Wartość kapitalizacji rynkowej (market capitalization) – jest liczbą będącą wynikiem 
przemnożenia aktualnego kursu akcji przez ilość wyemitowanych przez spółkę akcji 
zwykłych. Choć z założenia ma odzwierciedlać wartość przedsiębiorstwa w 
rzeczywistości liczba ta ma niewiele wspólnego z wartością firmy czy też ceną, po 
której spółka mogłaby zostać sprzedana. Notowania akcji są jedynie przybliżeniem 
ceny i ich zmiany są w dużym stopniu wynikiem oddziaływania popytu i podaży. Z tego 
powodu wartość kapitalizacji rynkowej nie jest wiarygodnym kryterium ustalenia 
wartości przedsiębiorstwa. 
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Elementem łączącym wszystkie wyżej wymienione koncepcje wartości jest konieczność istnienia rynku, 
który umożliwia swobodną wymianę produktów na pieniądze. Wartość aktywów jest bowiem 
nierozerwalnie związana z kategorią pieniężnej ekwiwalentności.  

W praktyce zastosowanie znajduje każda z wyżej przedstawionych koncepcji wartości. Ich 
różnorodność implikuje występowanie pewnych standardów wartości, czyli koncepcji, które są 
powszechnie stosowane i uznawane za najbardziej użyteczne. W literaturze przedmiotu standard 
wartości określany jest mianem „definicji rodzaju poszukiwanej wartości”. Dyskusja na temat metod 
wyceny przedsiębiorstw wydaje się bowiem niemożliwa bez odwołania się do definicji wartości. 
Standard definiuje nie tylko strony transakcji, której przedmiotem są wyceniane aktywa, lecz także 
warunkuje wybór odpowiedniej metody wyceny oraz określa czynniki i założenia, które powinny być 
uwzględnione w wycenie. Najczęściej stosowanym przez praktyków wyceny przedsiębiorstw 
standardem wartości jest sprawiedliwa wartość rynkowa oraz wartość nieodłączna. 
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5. Wycena	metodą	zdyskontowanych	przepływów	pieniężnych	

5.1. Charakterystyka	metody	DCF	

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych powszechnie uważana jest za najbardziej 
skomplikowaną, ale jednocześnie najbardziej kompleksową metodę wyceny przedsiębiorstw. Istota 
szacowania wartości przedsiębiorstwa metodą DCF polega na przygotowaniu prognoz jej wyników 
finansowych na następne lata, kalkulacji na ich podstawie zdolności przedsiębiorstwa do generowania 
strumieni pieniężnych, a następnie aktualizacji wartości generowanych strumieni na moment 
sporządzania wyceny za pomocą odpowiedniej stopy dyskontowej. Kluczowe przy przeprowadzaniu 
wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF jest zatem właściwe oszacowanie trzech głównych elementów: 

1. strumieni prognozowanych przepływów pieniężnych, 
2. wartości rezydualnej wycenianego podmiotu, 
3. kosztu kapitału (stopy dyskontowej). 

W ramach metodyki wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) można 
wyróżnić następujące główne etapy wyceny: 

Przygotowanie	prognoz	finansowych	

Na podstawie analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstwa oraz wypracowanych szczegółowych 
założeniach odnośnie pozycji przychodowych, kosztowych oraz bilansowych możliwe jest sporządzenie 
prognozy bilansu przedsiębiorstwa oraz rachunku zysków i strat. Na ich podstawie przygotowywany 
jest rachunek przepływów pieniężnych. 

Obliczenie	wolnych	przepływów	pieniężnych.		

Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
określa dwa główne sposoby szacowania wolnych przepływów pieniężnych: FCFE (Free Cash Flow to 
Equity) oraz FCFF (Free Cash Flows to Firm). 

Metoda	Firm	Cash	Flow	(FCFF)	

Przy wycenie metodą Firm Cash Flow, wartość firmy odpowiada wielkości zdyskontowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych należnych przedsiębiorstwu skorygowanych o wszelkie wydatki operacyjne, 
nakłady inwestycyjne oraz podatki (metoda ta uwzględnia wpływ tarczy podatkowej w koszcie 
kapitału), lecz przed płatnościami wobec właścicieli kapitału obcego. Postać obliczeniowa wartości 
przedsiębiorstwa w metodzie FCF wygląda następująco: 

𝐸 + 𝐷 =%
𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒	𝐶𝐹	𝑑𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤𝑎

(1 + 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎)=

=>?

=>@

=
𝐹𝐶𝐹

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎 

gdzie: 

E+ D – wartość firmy brutto (kapitał własny + dług), 

n – okres życia aktywów firmy, 

CF – spodziewane przepływy pieniężne w okresie t należne przedsiębiorstwu, 
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W metodzie FCFF jako stopę dyskonta przyjmuje się zwrot oczekiwany przez akcjonariuszy lub 
średnioważony koszt kapitału. 

Uproszczony sposób kalkulacji przepływów pieniężnych w metodzie FCFF  przedstawia poniższy wzór: 

FCF	(FCFF)	=	zysk	netto	+	amortyzacja	–	nakłady	na	kapitał	obrotowy	–	nakłady	
inwestycyjne	na	powiększenie	środków	trwałych	

Metoda	Equity	Cash	Flow	(FCFE)		

Przy wycenie metodą Equity Cash Flow, wartość kapitału własnego odpowiada wielkości 
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych przypadających jej właścicielom. Przepływy te, 
w literaturze nazywane również przepływami rezydualnymi, korygowane są o wszelkie wydatki 
operacyjne, zobowiązania podatkowe i odsetkowe oraz płacone raty kredytowe. Stopę dyskontową w 
tej metodzie stanowi koszt kapitału własnego. Postać obliczeniowa wartości przedsiębiorstwa w 
metodzie ECF wygląda następująco: 

gdzie: 

E – wartość firmy dla właścicieli, 

n – długość życia aktywów firmy, 

CF – spodziewane przepływy pieniężne w okresie t należne właścicielom, 

Ke - koszt kapitału własnego firmy.  

Uproszczony sposób kalkulacji przepływów pieniężnych w metodzie FCFE  przedstawia poniższy wzór: 

ECF	(FCFE)	=	zysk	netto	+	amortyzacja	–	nakłady	na	kapitał	obrotowy	–	nakłady	
inwestycyjne	na	powiększenie	środków	trwałych	+	zaciągnięcie	długu	-	spłata	długu	

Model FCFE bazuje na założeniu, że wartość aktywów, jest równa sumie wszystkich przyszłych korzyści 
ekonomicznych, jakie właściciel aktywów (przedsiębiorstwa) uzyska z tytułu ich użytkowania lub 
sprzedaży. Poprzez korzyści ekonomiczne w modelu wyceny rozumie się wolne przepływy gotówki dla 
właścicieli, wykazywane w momencie ich otrzymania.  

W celu oszacowania wyceny przedsiębiorstwa, wszystkie przyszłe wolne przepływy gotówki dla 
właścicieli należy przeszacować (zdyskontować) do wartości przypadającej na dany moment w czasie, 
dla którego wykonywana jest wycena.  

Model wyceny DCF można opisać poniższym wzorem: 

 

𝑊 =
𝐹𝐶𝐹𝐸@
(1 + 𝑘)@ +

𝐹𝐶𝐹𝐸B
(1 + 𝑘)B +

𝐹𝐶𝐹𝐸C
(1 + 𝑘)C + ⋯ 

 

𝐸 =#
𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒	𝐶𝐹	𝑑𝑙𝑎	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢	𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜

(1 + 𝐾𝑒)𝑡
=
𝐸𝐶𝐹
𝐾𝑒

𝑡=𝑛

𝑡=1
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gdzie:  

W - wartość wycenianego podmiotu,  

FCFE1, FCFE2, FCFE3, … – wolne przepływy gotówki dla właścicieli w kolejnych okresach prognozy. 

k – stopa dyskontowa. 

Ponieważ wycenie zwykle towarzyszy założenie o kontynuacji działalności ad infinitum,  
to dokładne oszacowanie FCFE dla każdego z lat objętych wyceną jest problematyczne, a czasem wręcz 
niemożliwe. Oszacowanie wolnych przepływów gotówki dla właścicieli firmy powinno więc obejmować 
w szczegółowej formie jedynie najbliższe lata (okres ten oznaczany jest w dalszych wzorach jako n), co 
do których można przyjąć racjonalną i uzasadnioną dynamikę wzrostu wolnych przepływów gotówki. 
Kolejne lata, aż do nieskończoności, określane są jako rezyduum lub wartość rezydualna (ang. residual 
value, RV). 

Kalkulacja	wartości	rezydualnej	

W wycenie DCF, niezależnie od wybranego sposobu kalkulacji przepływów pieniężnych, istotnym 
elementem determinującym ostateczną wartość wyceny przedsiębiorstwa jest oszacowanie wartości 
rezydualnej wycenianego podmiotu. Wartość rezydualna przedsiębiorstwa stanowi sumę wszystkich 
oczekiwanych przepływów pieniężnych, które zostaną wygenerowane w latach następujących po 
okresie szczegółowej prognozy. Właściwe oszacowanie wartości rezydualnej jest kluczowe dla 
rzetelności wyceny, ponieważ w przypadku wielu wycen udział wartości rezydualnej w łącznej wartości 
przedsiębiorstwa tego elementu przekracza 70 %.  

Na proces szacowania wartości rezydualnej składają się cztery kroki: 

1. Wybór	właściwej	metody	kalkulacji	wartości	rezydualnej		

Metody kalkulacji opierają się o zdyskontowane przepływy gotówkowe lub zysk ekonomiczny. 
Najczęściej wykorzystywana metoda wykorzystuje założenie stałego przyrostu wolnych przepływów 
pieniężnych po okresie prognozy szczegółowej. Postać obliczeniowa wartości rezydualnej wygląda 
wówczas następująco: 

𝑅𝑉 =
𝐹𝐶𝐹GH@

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎 − 𝑔 

gdzie: 

RV – wartość rezydualna, 

FCF T+1 - znormalizowana wielkość przepływów pieniężnych, 

g – stopa przyrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. 

2. Określenie	okresu	trwania	prognozy	szczegółowej		

W zależności od możliwej dokładności określenia przyszłych głównych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa budowana jest prognoza szczegółowa.  
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3. Szacunek	parametrów	wykorzystanych	podczas	kalkulacji	przepływów	
pieniężnych	

Jest to ważny etap, ponieważ ocena wartości rezydualnej jest bardzo wrażliwa na wykorzystane  do jej 
kalkulacji komponenty. Do parametrów tych zaliczyć można w szczególności:   

• NOPLAT (zysk operacyjny skorygowany o podatek),  
• FCF – wolne przepływy gotówkowe ustalane są na podstawie oszacowanego wyżej zysku 

operacyjnego skorygowanego o podatek oraz poziomu niezbędnych inwestycji koniecznych do 
podjęcia celem podtrzymania zakładanej stopy wzrostu,  

• Stopa dyskonta - parametr ten powinien brać pod uwagę przede wszystkim strukturę 
kapitałową oraz ryzyko gospodarcze, które występują w branży działalności przedsiębiorstwa. 

4. Dyskontowanie	wartości	rezydualnej		

Wyliczona wartość rezydualna przypadająca na koniec okresu prognozy szczegółowej musi być 
następnie zdyskontowana na moment sporządzania wyceny przy wykorzystaniu stopy dyskonta. 
Czynność ta stanowi ostatni etap przy szacowaniu wartości rezydualnej. Po jej przeprowadzeniu, 
otrzymana wartość powinna być zsumowana z wartością przedsiębiorstwa, wyliczoną na podstawie 
prognozy szczegółowej. W ten sposób uzyskana zostanie całkowita wartość firmy na moment 
sporządzenia wyceny. 

Stopa	dyskontowa	

Dyskontowanie to obliczanie bieżącej wartości przyszłych wielkości, np. przepływów pieniężnych. 
Celem dyskontowania jest wyrażenie wszystkich przepływów pieniężnych  
w jednym (bieżącym) okresie, co pozwala je zsumować i ustalić aktualną wartość. W procesie 
dyskontowania używa się stopy dyskontowej, która jest odpowiednikiem stopy procentowej służącej 
do obliczania przyszłej wartości inwestycji na podstawie ich wielkości bieżących.  

 
Stopa dyskontowa to średnia stopa zwrotu z kapitału własnego oraz z kapitałów obcych (np. 
kredytów, pożyczek), ważona relacją wartości kapitału własnego i kapitałów obcych. W niniejszym 
przypadku brak jest kapitałów obcych, stąd stopa dyskonta będzie równa stopie zwrotu z kapitału 
własnego.  

 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎 = 𝑘K
𝐸

𝐷 + 𝐸 + 𝑘L
𝐷

𝐷 + 𝐸 = 𝑘 

Wartość 
bieżąca 

Wartość 
przyszła 

stopa 
procentowa 

kapitalizowanie 

dyskontowanie 

stopa 
dyskontowa 
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gdzie: 

kd – stopa zwrotu z kapitałów obcych, określa koszt, po jakim można pozyskać dany kapitał obcy (np. 
koszt w postaci oprocentowania kredytu), 

D – wartość kapitałów obcych, 

ke – stopa zwrotu z kapitału własnego, określa koszt pozyskania kapitału własnego (wymaganą przez 
inwestora stopę zwrotu), skorygowaną ryzykiem. 

E - wartość kapitału własnego.  

Stąd też przy D = 0, k = ke. 

 

 

W rezultacie powyższych rozważań, wycenę można podzielić na dwa okresy: okres prognozowany 
szczegółowo, charakteryzujący się większą dokładnością szacunków FCFE oraz czas po okresie 
prognozy, gdy dokładność szacunków FCFE za poszczególne lata maleje.  
W obliczu tych założeń, wzór pozwalający estymować wycenę byłby następujący: 

𝑊 =%
𝐶𝐹?

(1 + 𝑘?)?
+

𝑅𝑉
(1 + 𝑘?)?

 

gdzie:  

W - wartość wycenianego podmiotu,  

CFn - saldo wpływów i wydatków w n-tym roku prognozy,  

RV / (1+kn)n - wartość rezydualna zaktualizowana na moment wyceny,  

kn - stopa dyskontowa w n-tym roku prognozy.  

Uwzględniając powyższy wzór, można wskazać, że z punktu widzenia założeń metodycznych istotne 
znaczenie ma: 

• Określenie szczegółowych założeń dotyczących modelu przepływów pieniężnych, w tym:  

o Sporządzenie biznesplanu wycenianego podmiotu, którego celem jest 
zdefiniowanie sposobu obliczania wartości wpływów i wydatków  
w kolejnych latach projekcji,  

o Sposobu szacowania wartości kapitałów własnych i kapitałów obcych.  

• Przyjęcie metodyki oszacowania stopy dyskontowej,  

• Określenie sposobu oszacowania wartości rezydualnej (wartości końcowej technologii na 
koniec okresu projekcji).  

W następnych punktach przedstawione zostaną założenia przyjęte do oszacowania każdego  
z powyższych elementów modelu. 
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5.2. Założenia	do	wyceny	

Model DCF bazuje na silnym oczekiwanym wzroście rynku bezpieczeństwa danych w chmurze, w tym 
rynku szyfrowania oraz zarządzania tożsamością i dostępem, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do 
podstawowych czynników wzrostu należą przede wszystkim następujące aspekty: 

• oferta na polskim rynku bezpieczeństwa danych w chmurze (szyfrowania) jest mocno 
ograniczona – brakuje dedykowanego rozwiązania do bezpiecznego szyfrowania danych, 

• premia dla pionierów na rynku rozwiązań związanych z ultrabezpiecznym szyfrowaniem jest 
wysoce prawdopodobna, szczególnie w przypadku rozwiązania krajowego jakim jest UseCrypt, 

• innowacyjne cechy i funkcjonalności kryptosystemu UseCrypt przekładają się na istotną 
przewagę konkurencyjną, 

• zwiększenie popularności chmury publicznej oraz prawdopodobieństwo wprowadzenia 
regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych (m.in. dla podmiotów administracji 
publicznej) implikuje rynkową potrzebę szyfrowania wrażliwych danych 
 

Prognozy zostały sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy Spółki, w oparciu o szacunki dotyczące 
sprzedaży nowych produktów i usług. Kalkulacje dokonane zostały w cenach nominalnych, z 
uwzględnieniem inflacji. W kalkulacji pominięto zmiany wynikające z różnic kursowych. Wszystkie dane 
przedstawione zostały w tys. PLN. 
 
Przychody całkowite Spółki składają się z następujących elementów: 

o sprzedaż usługi UseCrypt Safe, 
o sprzedaż usługi UseCrypt Messenger, 
o sprzedaż przestrzeni dyskowej do przetwarzania danych w chmurze. 

 
Należy podkreślić, że poziomy cen i wolumenów, dotyczące samego kryptosystemu i przestrzeni 
dyskowej są założeniami przyjętymi dla potrzeb prognozy finansowej. Przyjęto zatem średnie poziomy 
cen i wolumenów, pomijając m.in. sprzedaż pakietową obejmującą ewentualne rabaty i przyjmując 
optymalną wielkość przestrzeni dyskowej dla pojedynczej stacji roboczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wycena 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. 

 
str.	26	
 

5.3. Wyniki	wyceny	Spółki	metodą	DCF	

Tabela 2 Wyniki wyceny wartości rynkowej Spółki metodą DCF (wartości w tys. PLN). 

Wycena DCF 2019  2020  2021  2022  2023  >2023 

EBIT 2 227,1  6 254,5  15 906,4  28 142,4  41 831,7  41 831,7 
Stopa podatkowa 19%  19%  19%  19%  19%  19% 
NOPLAT  1 804,0  5 066,2  12 884,2  22 795,4  33 883,7  33 883,7 
Amortyzacja 261,9  261,9  261,9  261,9  261,9   
Nakłady inwestycyjne -  -  -  -  -   
Inwestycje w kapitał obrotowy 1 731,3  1 774,3  3 844,4  4 169,1  3 886,8  - 
FCF 334,5  3 553,8  9 301,7  18 888,2  30 258,8  33 883,7 
   

 
 

 
 

 
 

 
   

Dług/(Dług+Kapitał) (%) 18,3%  13,0%  8,6%  5,8%  4,1%   
Stopa wolna od ryzyka (%) 3,2%  3,2%  3,2%  3,2%  3,2%   
Premia rynkowa (%) 7,1%  7,1%  7,1%  7,1%  7,1%   
Premia za pozostałe ryzyko specyficzne 4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%   
Koszt długu po podatku (%) 8,1%  8,1%  8,1%  8,1%  8,1%   
Koszt kapitału (%) 14,8%  14,8%  14,8%  14,8%  14,8%   
WACC (%) 13,6%  14,0%  14,3%  14,5%  14,6%   
  

           
Wartość bieżąca FCF 306  2 848  6 523  11 573  16 183   
Suma DFCF 37 431,78 

        
    

Stopa wzrostu FCF po '23 1,5% 
  Analiza wrażliwości      

Zdyskontowana wartość rezydualna 135 691 
   WACC     

    
Dług netto 1 554 

    13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5%     

Pozostałe aktywa nieoperacyjne 0,0 
  

0,50% 133 159 126 585 120 510 114 882 109 656     
Kapitały mniejszości 0,0 

  
1,00% 137 894 130 894 124 443 118 481 112 958     

Wartość spółki (w tys.) 171 569 
 g 1,50% 143 021 135 546 128 677 122 346 116 495     

Dyskonto  (płynność) 25%   
2,00% 148 591 140 583 133 247 126 506 120 293     

Wartość spółki po dyskoncie (w tys.) 128 677 
  

2,50% 154 665 146 056 138 197 130 998 124 382     
Liczba akcji (w tys. szt.) 2 564 

        
    

Wycena spółki (w tys. PLN) 128 677                   

Wycena akcji spółki (w PLN) 50,18                     

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę 
dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy 
ustalono w następujący sposób: 

• Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność polskich obligacji 10-letnich. Na 
potrzeby wyceny wysokość stopy wolnej od ryzyka została ustalona na 3,20%. 

• Przyjęto premię za ryzyko rynkowe na poziomie 7,14% (szacunek na podstawie A. Damodaran 
– aktualizacja na miesiąc styczeń 2019). 

• Współczynnik beta został pominięty w kalkulacji kosztu kapitału, ponieważ akcje Spółki nie są 
notowane na giełdzie, stąd wartość ta nie może być znacząca. Zamiast tego użyto premii za 
pozostałe ryzyko specyficzne, która została założona na poziomie 4,5%.  

• Koszt długu przyjęto na poziomie średniego oprocentowania z długu odsetkowego na poziomie 
8,7%. 

• Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2023 przyjęto na poziomie 1,5%. 
• Stopa podatkowa została natomiast przyjęta w wysokości 19%. 
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6. Prognoza	sprawozdań	finansowych	

6.1. Prognoza	rachunku	wyników	

Prognoza rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym została sporządzona na podstawie 
szacunków przychodów i kosztów rodzajowych w latach 2019-2023. W okresie objętym prognozą dla 
uproszczenia zakłada się brak zmian stanu produktów.  

W prognozie przyjmuje się założenie, że wysokość strat i zysków wzajemnie równoważą się, stąd saldo 
z działalności pozaoperacyjnej w kolejnych latach prognozy równe jest zero. 

Koszty finansowe stanowią z kolei odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek. 
Podstawą dla szacunków przychodów finansowych Spółki jest natomiast średni poziom środków 
pieniężnych w ciągu roku. W prognozie przyjmuje się konserwatywne założenie braku osiągania 
przychodów finansowych. Stawka opodatkowania wynosi 19% 

Tabela zawiera prognozę rachunku zysków i strat Spółki w latach 2019-2023. 

Tabela 3 Prognoza rachunku zysków i strat (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Przychody netto ze sprzedaży                      12 892                       19 236                       33 215                       51 210                       71 750  

zmiana% 81,4% 49,2% 72,7% 54,2% 40,1% 
Koszty działalności operacyjnej, w 
tym:                    (10 665)                    (12 982)                    (17 308)                    (23 068)                    (29 918) 

Amortyzacja                           262                            262                            262                            262                            262  

Materiały i energia                           137                            206                            309                            464                            696  

Usługi obce                        8 095                       10 192                       14 249                       19 667                       26 077  

Podatki i opłaty                             12                              12                              12                              12                              12  

Wynagrodzenia                           277                            333                            400                            479                            575  

Ubezpieczenia społeczne                             12                              14                              17                              21                              25  

Pozostałe                        1 869                         1 962                         2 060                         2 163                         2 271  

Wartość sprzedanych towarów                             -                                -                                -                                -                                -    

Zysk ze sprzedaży                        2 227                         6 255                       15 906                       28 142                       41 832  

marża ze sprzedaży 17,3% 32,5% 47,9% 55,0% 58,3% 

EBITDA                        2 489                         6 516                       16 168                       28 404                       42 094  

Marża EBITDA  19,3% 33,9% 48,7% 55,5% 58,7% 

 Pozostałe przychody operacyjne netto                              -                                -                                -                                -                                -    

EBIT                        2 227                         6 255                       15 906                       28 142                       41 832  

marża EBIT 17,3% 32,5% 47,9% 55,0% 58,3% 

Przychody finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

 Koszty finansowe                          (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Wynik na działalności finansowej                         (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Zysk z działalności gospodarczej                        2 006                         6 034                       15 686                       27 922                       41 611  

 Zysk brutto                         2 006                         6 034                       15 686                       27 922                       41 611  

 Podatek dochodowy                            381                         1 146                         2 980                         5 305                         7 906  

ef. Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Zysk netto                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

marża netto 12,6% 25,41% 38,25% 44,16% 46,98% 

zmiana% 966,3% 200,7% 160,0% 78,0% 49,0% 

Zysk netto powtarzalny                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

Źródło: Opracowanie własne. 

 



Wycena 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. 

 
str.	28	
 

6.2. Prognoza	bilansu	

Tabela 4 Prognoza bilansu (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Aktywa razem 13 473 18 402 27 295 39 864 55 593 

 Aktywa trwałe                         6 821                         6 559                         6 297                         6 035                         5 774  

 Wartości niematerialne i prawne                            746                            746                            746                            746                            746  

 Inne wartości niematerialne i prawne                            746                            746                            746                            746                            746  

 Wartość firmy - jednostki zależne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Rzeczowe aktywa trwałe:                         2 443                         2 181                         1 919                         1 657                         1 395  

 grunty                              -                                -                                -                                -                                -    

 budynki i budowle                              -                                -                                -                                -                                -    

 maszyny i urządzenia                              -                                -                                -                                -                                -    

 środki transportu                              -                                -                                -                                -                                -    

 inne środki trwałe                              -                                -                                -                                -                                -    

 środki trwałe w budowie + zaliczki                         2 705                         2 705                         2 705                         2 705                         2 705  

 Należności długoterminowe                              -                                -                                -                                -                                -    

 Inwestycje długoterminowe                         3 620                         3 620                         3 620                         3 620                         3 620  

 Długoterminowe RM                         12,00                         12,00                         12,00                         12,00                         12,00  

Aktywa obrotowe 6 651 11 843 20 998 33 828 49 819 

Zapasy                             -    0 0 0 0 

udział w przychodach 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Należności handlowe                        5 298  7 115 11 056 15 342 19 346 

udział w przychodach 41,1% 37,0% 33,3% 30,0% 27,0% 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 346 4 721 9 934 18 479 30 466 

gotówka 802 4 177 9 390 17 935 29 922 

 Krótkoterminowe RM                           7,30                           7,30                           7,30                           7,30                           7,30  

Pasywa razem 13 473 18 402 27 295 39 864 55 593 

Kapitał własny 9 796 14 683 23 479 35 931 51 543 

Kapitał podstawowy 256 256 256 256 256 

 Kapitał zapasowy                         7 932                         7 932                         7 932                         7 932                         7 932  

 Akcje własne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Zyski zatrzymane                            (17)                        1 608                         2 585                         5 126                         9 650  

 Zysk netto                         1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

 Zobowiązania                         2 738                         2 780                         2 877                         2 994                         3 111  

 Zobowiązania długoterminowe                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200  

 kredyty i pożyczki                              -                                -                                -                                -                                -    

 dłużne papiery wartościowe (obligacje)                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200  

 Inne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Zobowiązania krótkoterminowe                            538                            580                            677                            794                            911  

 z tytułu dostaw i usług                            444                            487                            584                            700                            818  

udział w przychodach 3,4% 2,5% 1,8% 1,4% 1,1% 

 kredyty i pożyczki                              -                                -                                -                                -                                -    

 z tytułu emisji dłużnych papierów                              -                                -                                -                                -                                -    

 z tytułu podatków                              56                              56                              56                              56                              56  

 pozostałe                              37                              37                              37                              37                              37  

 RM                            939                            939                            939                            939                            939  

 Rezerwy na zobowiązania                              -                                -                                -                                -                                -    

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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6.3. Prognoza	rachunku	przepływów	pieniężnych	

Tabela 5 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej                           377                         3 596                         9 344                       18 930                       30 301  

Zysk netto                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Amortyzacja                           262                            262                            262                            262                            262  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                           221                            221                            221                            221                            221  
(Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej                             -                                -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu rezerw                             -                                -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu zapasów                             37                              -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu należności                      (1 914)                      (1 817)                      (3 942)                      (4 286)                      (4 004) 
Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów                           145                              42                              97                            116                            117  
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne korekty                             -                                -                                -                                -                                -    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej                              -                                -                                -                                -                                -    

Wpływy                              -                                -                                -                                -                                -    
Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych                             -                                -                                -                                -                                -    

Zwrot pożyczek                             -                                -                                -                                -                                -    

Zbycie aktywów finansowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Odsetki otrzymane                             -                                -                                -                                -                                -    

Wydatki                             -                                -                                -                                -                                -    

Wydatki na aktywa finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

CAPEX                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne wydatki inwestycyjne                             -                                -                                -                                -                                -    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej                          (221)                         (221)                      (4 131)                    (10 385)                    (18 314) 

I. Wpływy                              -                                -                                -                                -                                -    
Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału                             -                                -                                -                                -                                -    

Kredyty i pożyczki                             -                                -                                -                                -                                -    

Emisja dłużnych papierów wartościowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne wpływy finansowe                               -                                -                                -                                -    

Wydatki                          (221)                         (221)                      (4 131)                    (10 385)                    (18 314) 

Nabycie akcji (udziałów) własnych                             -                                -                                -                                -                                -    
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli                             -                                -                         (3 910)                    (10 164)                    (18 093) 

Kredyty i pożyczki           

Spłata obligacji                             -                                -                                -                                -                                -    

Z tytułu innych zobowiązań finansowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Leasing finansowy                             -                                -                                -                                -                                -    

Odsetki                         (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Inne wydatki finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

Przepływy pieniężne netto                           156                         3 375                         5 213                         8 545                       11 987  

Środki pieniężne na początek okresu                           646                            802                         4 177                         9 390                       17 935  

Środki pieniężne na koniec okresu                           802                         4 177                         9 390                       17 935                       29 922  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Wyniki	wyceny	Spółki	metodą	DCF	z	uwzględnieniem	modelu	
ekspansji	zagranicznej	

Tabela 6 Wyniki wyceny wartości rynkowej Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej (wartości w tys. PLN). 

Wycena DCF 2019  2020  2021  2022  2023  >2023 

EBIT (33 358,6)  39 432,3  182 845,6  366 715,3  696 226,3  696 226,3 

Stopa podatkowa 26%  26%  26%  26%  26%  26% 

NOPLAT  (24 785,4)  29 298,2  135 854,3  272 469,5  517 296,2  517 296,2 

Amortyzacja 333,2  489,9  489,9  489,9  489,9   

Nakłady inwestycyjne -  -  -  -  -   

Inwestycje w kapitał obrotowy 3 999,6  22 395,2  23 295,8  40 289,0  72 049,7  - 

FCF (28 451,9)  7 392,9  113 048,4  232 670,4  445 736,4  517 296,2 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

Dług/(Dług+Kapitał) (%) 6,6%  3,6%  1,1%  0,5%  0,2%   

Stopa wolna od ryzyka (%) 3,2%  3,2%  3,2%  3,2%  3,2%   

Premia rynkowa (%) 7,1%  7,1%  7,1%  7,1%  7,1%   

Premia za pozostałe ryzyko specyficzne 4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%   

Koszt długu po podatku (%) 7,5%  7,5%  7,5%  7,5%  7,5%   

Koszt kapitału (%) 14,8%  14,8%  14,8%  14,8%  14,8%   

WACC (%) 19,4%  19,6%  19,8%  19,8%  19,8%   

  
           

Wartość bieżąca FCF -25 086  5 451  69 608  119 581  191 187   

Suma DFCF                                     
360 740,33  

        
    

Stopa wzrostu FCF po '23 1,5% 
  Analiza wrażliwości      

Zdyskontowana wartość rezydualna 
                                 

1 167 
944,32  

   WACC     
    

Dług netto                                       
19 915,89  

   
18,8% 19,3% 19,8% 20,3% 20,8%     

Pozostałe aktywa nieoperacyjne 0,0 
  

0,50% 1 169 882 1 122 601 1 078 061 1 036 048 996 368     
Kapitały mniejszości 0,0 

  
1,00% 1 199 883 1 150 534 1 104 108 1 060 372 1 019 114     

Wartość spółki (w tys.)                                    
1 508 768,8  

 g 1,50% 1 231 615 1 180 034 1 131 577 1 085 988 1 043 037     
Dyskonto  (płynność) 25%   

2,00% 1 265 234 1 211 236 1 160 586 1 113 002 1 068 231     
Wartość spółki po dyskoncie (w tys.)                                       

1 131 577  
  

2,50% 1 300 912 1 244 294 1 191 271 1 141 532 1 094 800     
Liczba akcji (w tys. szt.)                                         

2 564,22  
        

    

Wycena spółki (w tys. PLN) 1 131 577                   

Wycena akcji spółki (w PLN) 441,29                     

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę 
dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy 
ustalono w analogiczny sposób jak w przypadku modelu krajowego, tj.: 

• Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność polskich obligacji 10-letnich -  3,20%. 
• Przyjęto premię za ryzyko rynkowe na poziomie 7,14% 
• Premia za pozostałe ryzyko specyficzne, która została założona na poziomie 4,5%.  
• Koszt długu na poziomie 8,7%. 
• Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2023 przyjęto na poziomie 1,5%. 
• Stopa podatkowa została natomiast przyjęta zgodnie z założeniami z modelu ekspansji w 

wysokości 25,7%  
• Dodatkowo, przyjęto premię WACC na poziomie 5%. 
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8. Otoczenie	rynkowe	

Rynek bezpieczeństwa danych IT 
 
W ostatnich latach rola cyberbezpieczeństwa na świecie znacząco wzrosła. Zgodnie z przewidywaniami 
ekspertów trend ten będzie się znacznie pogłębiał w najbliższej przyszłości, co znajduje potwierdzenie 
w danych finansowych. Według danych firmy badawczej Gartner, w 2015 roku rynek rozwiązań IT 
związanych z bezpieczeństwem wart był 77 mld USD. Ta sama firma szacuje wartość rynku 
cyberbezpieczeństwa w 2017 r. na 93 mld USD. Firma badawcza Cybersecurity Ventures szacuje z kolei, 
że w 2019 roku wartość rynku przekroczy 155 mld USD, a według danych zaprezentowanych przez 
firmę Markets and Markets, w 2020 r. rynek osiągnie wartość ponad 170 mld USD. 

 
Rysunek 10 Wartość rynku cyberbezpieczeństwa na świecie w latach 2013-2017 (w mld USD)  

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych Gartner 

 
Podstawowym katalizatorem wzrostu rynku jest zwiększenie świadomości zagrożeń wśród 
użytkowników danych w sieci, przede wszystkim przedsiębiorców. Zgodnie z raportem Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), 75% spośród badanych przedstawicieli biznesu 
potwierdziło, że cyberataki stały się jednym z głównych wyzwań dla ich działalności i bezpiecznego 
prowadzenia biznesu. Większość badanych zaznacza, że jest świadoma tego, że była celem cyberataku, 
przy czym 30% badanych stwierdza, że atak miał znaczący wpływ na biznes.  

Zgodnie z raportem The Global State od Information Security Survey 2015, opracowanym przez firmę 
PwC, skala zagrożeń atakami w cyberprzestrzeni dynamicznie rośnie. W ostatnich latach liczba 
cyberataków notowanych przez firmy na świecie wzrosła o 48%, do 42,8 mln, czyli ponad 117 tys. 
ataków dziennie. W 2015 r. wzrost ten wyniósł 38%. Sytuacja w Polsce zbliżona jest do dynamiki 
obserwowanej na świecie, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 46%.  
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Rysunek 11 Liczba incydentów bezpieczeństwa na świecie w latach 2009-2014 (w mln) 

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 
Rocznie na cyberprzestępczości światowa gospodarka traci od 375 mld USD do 575 mld USD, co w 
przeliczeniu na firmę daje straty w wysokości średnio ok. 2,7 mln USD. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw przeciętne straty sięgają 10,8 mln USD, średnich - 3 mln USD, natomiast małych – 0,73 
mln USD. 

 
Rysunek 12 Wydatki na cyberbezpieczeństwo na świecie w latach 2010-2014 (jako % budżetu IT) 

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 
Na świecie przeciętne budżety na zapewnienie bezpieczeństwa IT rokrocznie wzrastają. W naszym 
kraju w 2014 r. deklarowany budżet na bezpieczeństwo stanowił średnio 5,5% nakładów na IT, wobec 
2,7% w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, że zgodnie z wynikami badania PwC „Światowy Stan 
Bezpieczeństwa Informacji 2016 ” udział ten wzrósł w 2015 r. do 10%.. Poniższa tabela przedstawia 
średni budżet na bezpieczeństwo IT polskich przedsiębiorstw. 
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Tabela 7 Średni budżet na bezpieczeństwo IT polskich przedsiębiorstw 

Wielkość firmy Mała Średnia Duża 

Wielkość budżetu całkowitego organizacji < 100 mln PLN 100-500 mln PLN > 500 mln PLN 

Średni budżet na bezpieczeństwo IT 721 tys. PLN 1 552 tys. PLN 4 270 tys. PLN 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 

Według badań przeprowadzonych przez firmę IDC rynek rozwiązań służących bezpieczeństwu IT w 
Polsce wart jest 342 mln USD (wzrost 8% r/r), co stanowi niemal połowę rynku w krajach Europy 
Środkowej (Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech). Przewiduje się, że do 2019 roku rynek będzie 
wzrastał w tempie średniorocznym około 7%.  

Podobnie jak na świecie, polskie firmy są coraz bardziej świadome tego, że w bezpieczeństwo IT trzeba 
inwestować. Ataki cyberprzestępców dotyczą już nie tylko wielkich międzynarodowych firm i instytucji 
rządowych, lecz także mniejszych podmiotów oraz władz samorządowych. 

W segmencie oprogramowania najpopularniejsze są rozwiązania do zabezpieczenia komputerów, co 
wynika ze struktury przedsiębiorstw w Polsce (ponad 90 proc. to małe i średnie firmy). Mali 
przedsiębiorcy cenią przede wszystkim prostotę użytkowania, brak konieczności skomplikowanej 
instalacji czy integracji. 

 
Rynek przetwarzania danych w chmurze 
 
Według danych firmy Gartner globalny rynek przetwarzania danych w chmurze wart był w 2017 r. 247 
mld USD, co oznaczało wzrost r/r o ok. 20%. Szacunki na rok 2018 zapowiadają wzrost do 305,8 mld 
USD, 355,6 mld w 2019, aby w 2020 roku osiągnąć nawet 411 mld USD. Według ekspertów najszybciej 
rosnącym segmentem cloud computingu będzie Infrastructure as a service (IaaS), czyli usługa 
polegająca na korzystaniu za pośrednictwem sieci ze sprzętu informatycznego, czyli wirtualnych 
serwerów lub ich komponentów. Ma to istotne znaczenie dla rozwiązań takich jak UseCrypt, 
oferujących wirtualny serwer do bezpiecznego przechowywania danych. Przewiduje się, że segment 
SaaS będzie również notował kolejne wzrosty w dłuższym terminie. 
 
Rysunek 13 Wartość globalnego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2012-2016 (w mld USD) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

Analizując dane firmy Gartner dotyczące wielkości rynku cloud computingu na świecie należy zwrócić 
uwagę na fakt, że obejmują one również kategorie, które powstały wraz z początkiem Internetu, tj. 
reklamę w sieci oraz proces biznesowy jako usługę. Reklama internetowa, odpowiadająca za niemal 
połowę rynku przetwarzania danych w chmurze (45%), stanowiła powszechnie znany segment dużo 
wcześniej zanim powstało pojęcie chmury, i będzie zapewne kontynuować swój dynamiczny wzrost w 
przyszłości. To samo dotyczy drugiej co do wielkości kategorii BPaaS, odpowiadającej za ponad 22% 
rynku cloud computingu. 
Tym samym, w celu oszacowania realnej wielkości rynku przetwarzania danych IT, konieczne jest 
dokładne zdefiniowanie usług oferowanych w chmurze. Usługi w chmurze rozumiane są jako: 

1. SaaS, czyli aplikacje biznesowe świadczone jako usługi w modelu abonamentowym, 
2. PaaS i IaaS, czyli platformy i infrastruktura jako usługi, które dostępne są odpłatnie oraz, 
3. dodatkowe usługi, jak zarządzanie chmurą czy usługi bezpieczeństwa (SECaaS), również 

oferowane w modelu odpłatnym (pay per use model). 

W związku z powyższym realna wielkość rynku cloud computingu na świecie nie powinna obejmować 
kategorii reklamy internetowej oraz BPaaS. W poniższej tabeli przedstawiona została realna wartość 
globalnego rynku przetwarzania danych. 
 
Tabela 8 Realna wartość rynku cloud computingu na świecie w latach 2017-2020P) 

  2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 37,7 60,2 73,6 87,2  101,9     

Platforma jako usługa (PaaS) 4,6 11,9 15 18,6  22,7     

Infrastruktura jako usługa (IaaS) 22,4 30 40,8 52,9  67,4     

Zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa 6,2 8,7 10,5 12,3  14,1     

Wartość całego rynku 70,9 110,8 139,9 171 206,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Biorąc pod uwagę powyższe dane realna wartość globalnego rynku cloud computingu na świecie 
wynosiła w 2017 r. 110,8 mld USD oraz 139,9 mld USD w 2018 r., co przekładać się będzie na wzrost 
na poziomie 26,3% r/r. 
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Rysunek 14 Struktura globalnego rynku cloud computingu w 2017 r. i prognoza 2018 r. 

 
  2017 r.              Prognoza na 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Wedlug danych Gartnera usługi świadczone w chmurze, takie jak zarządzanie chmurą i usługi 
bezpieczeństwa, wygenerowały w 2017 r. za 8,7 mld USD,  co stanowiło 8,7% realnej wartości całego 
rynku cloud computingu. Prognozuje się, że do 2020 r. wartość ta osiągnie poziom 14,1 mld USD. 
 
Rysunek 15 Wartość globalnego rynku bezpieczeństwa w chmurze w latach 2015-2017 i prognoza na lata 2018-2020 (w mld USD) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Jeśli chodzi o wartość polskiego rynku cloud computingu, to według danych PMR w 2016 r. jego 
wartość wyniosła 689 mln PLN (32% r/r). 
 
Rysunek 16 Wartość polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2012-2016 (w mln PLN) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PMR 

 
Struktura polskiego rynku cloud computingu zbliżona jest od struktury na świecie – za największą część 
rynku odpowiada segment SaaS (62%), drugim co do wielkości segmentem jest IaaS (28%), a kategorią 
odpowiadającą za najmniejszą część rynku jest PaaS (10%). W polskich opracowaniach pojawiają się 
jedynie trzy najważniejsze segmenty rynku, w analizach dotyczących rynku globalnego wyróżnia się 
jeszcze segment usług dodatkowych, takich jak zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa. 
 

 
Rysunek 17 Struktura rynku cloud computingu w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IDC 

 
Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie firmy IDC rynek usług w chmurze jest jednym z 
najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT w Polsce. Według prognoz w roku 2019 wartość rynku 
usług w chmurze przekroczy w Polsce 450 mln USD, co stanowić będzie ok. 11% całego rynku usług IT 
w Polsce. 
 
Polska jest też istotny rynkiem w kontekście rozwoju technologii chmury obliczeniowej w całej Europie 
Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. wartość rynku usług cloud computingu wynosiła w tym regionie (z 
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wyłączeniem Rosji) 385 mln USD, co podobnie jak w przypadku rynku bezpieczeństwa danych IT, 
odpowiada za niemal połowę całego rynku w regionie. 
 
Jak wynika z analiz IDC, skłonność do korzystania z chmury obliczeniowej w Polsce w niewielkim stopniu 
jest zależna od wielkości firmy czy branży, w jakiej ona działa. Dużo istotniejsze jest nowoczesne 
podejście do korzystania z IT i zrozumienie, że chmura może być narzędziem wspierającym działania 
biznesowe. Sukces odnoszą ci dostawcy, którzy potrafią zidentyfikować takich klientów lub 
zaproponować im rozwiązania bezpośrednio przekładające się na usprawnienie biznesu.  
 
Rozwój usług cloud computing w Polsce nie przebiega jednak w taki sam sposób w segmencie firm 
dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Firmy duże w głównej mierze korzystają z 
rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Segment MŚP 
jest naturalnym odbiorcą rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu, firmy MŚP 
zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość ich rozłożenia w czasie. 
 
Rynek docelowy 
 
Wartość rynku docelowego dla UseCrypt (w tym rozwiązań planowanych do opracowania w 
przedmiotowym Laboratorium) została oszacowana przy wykorzystaniu metody top-down (popyt 
szacowany wartościowo). Rynek docelowy całkowity (TAM - Total Available / Addressable Market) to 
światowy rynek cloud computingu. Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej stanowić będzie 
podstawowy obszar badawczy Laboratorium. Zakłada się, że innowacyjne rozwiązania będące efektem 
prac B+R realizowanych w Laboratorium będą docelowo sprzedawane w skali globalnej (zarówno w 
formie sprzedaży bezpośredniej przez Spółkę, jak i w postaci sprzedaży prawd do algorytmu dla 
światowych „gigantów” z branży bezpieczeństwa systemów informatycznych). Dodatkowo, z 
konserwatywnego punktu widzenia przedstawia się dodatkową analizę polskiego rynku docelowego, 
który posiada znaczny potencjał rozwoju. 
 
Tabela 9 Rynek docelowy całkowity (TAM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 
TAM - wartość rynku docelowego całkowitego UseCrypt 
(Świat) 70,9 mld USD 

  
TAM - wartość rynku docelowego całkowitego UseCrypt 
(Polska) 689 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Rynek docelowy dostępny (SAM - Serviceable Addressable Market) został oszacowany jako rynek 
bezpieczeństwa danych w chmurze. Obejmuje on rozwiązania takie jak zarządzanie tożsamością i 
dostępem (ang. identity and access management, IAM), szyfrowanie danych, czy też zabezpieczania e-
maili i sieci www.  
 
Tabela 10 Oszacowanie rynku docelowego SAM dla UseCrypt w Polsce 

  

689 mln PLN Wartość polskiego rynku cloud computingu 

X  

5,5% Udział rozwiązań dot. bezpieczeństwa w rynku cloud computingu na świecie 

=  
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37,9 mln PLN Wartość rynku docelowego SAM dla produktów i usług UseCrypt w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z wcześniej przedstawionymi szacunkami, rynek bezpieczeństwa stanowi 5,5% całkowitego 
rynku przetwarzania danych w chmurze. Tym samym wartość rynku SAM na poziomie Polski 
oszacowana została jako 5,5% całkowitego rynku cloud computingu i wynosi 37,9 mln PLN. W skali 
świata rynek docelowy SAM osiąga z kolei wartość 3,90 mld USD. 
 
Tabela 11 Rynek docelowy dostępny (SAM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 
SAM - wartość rynku docelowego dostępnego UseCrypt 
(Świat) 3,90 mld USD 

  
SAM - wartość rynku docelowego dostępnego UseCrypt 
(Polska) 37,9 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 12 Oszacowanie rynku docelowego SOM dla UseCrypt w Polsce 

  

37,9 mln PLN Wartość polskiego rynku bezpieczeństwa w chmurze 

X  

40% Udział rozwiązań związanych z szyfrowaniem i zarządzaniem tożsamością i dostępem w rynku 
bezpieczeństwa w chmurze na świecie 

X  

80% Udział rozwiązań analogicznych do UseCrypt w rynku szyfrowania oraz zarządzania 
tożsamością i dostępem w chmurze 

=  

12,1 mln PLN Wartość rynku docelowego SAM dla produktów i usług UseCrypt w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
Podstawowym obszarem działalności UseCrypt są usługi w zakresie ochrony danych poprzez ich 
szyfrowanie i przechowywanie w chmurze. Zgodnie z analizami firmy Technavio, rynek szyfrowania 
oraz zarządzania tożsamością i dostępem stanowi 40% rynku bezpieczeństwa danych w chmurze. 
Dodatkowo zakładamy, że rynek możliwy do przejęcia przez produkty i usługi UseCrypt powstałe w 
wyniku prac B+R, stanowił będzie 80% rynku szyfrowania oraz zarządzania tożsamością i dostępem w 
chmurze.  
 
Tabela 13 Rynek docelowy (SOM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 

SOM - wartość rynku docelowego UseCrypt (Świat) 1,2 mld USD 

  

SOM - wartość rynku docelowego UseCrypt (Polska) 12,1 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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9. Załączniki	

1. Model finansowy w formacie MS Excel 
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