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Wycena wartości aktywów niematerialnych i technologii 
Szkolenie / Badania i rozwój 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania wyceny wartości różnorodnych 
aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych i prawnych, marek i znaków towarowych, 
know-how oraz technologii. 
 

Zakres szkolenia: 
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę, jakie istnieją metody wyceny wartości przedsiębiorstw oraz 
innych aktywów. W szczególności uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania: 

 Jakie metody wyceny należy stosować w wycenach poszczególnych kategorii aktywów? 

 Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia wycen wartości 

 Jak interpretować wyniki wycen wartości? 

 Jakie metody i techniki są szczególnie adekwatne do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz 
technologii? 

 

Korzyści: 
 zdobycie wiedzy na temat różnych metod wyceny 

 analiza praktycznych studiów przypadku 

 zrozumienie sposobu podejmowania decyzji przez inwestorów finansowych 

 identyfikacja częstych błędów popełnianych w trakcie wyceniania aktywów. 
 

Dla kogo: 
 analitycy finansowi 

 pracownicy działów R&D 

 inwestorzy 

 pracownicy start up oraz spin off 

 pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych 

 właściciele przedsiębiorstw 

 kadra zarządzająca przedsiębiorstw. 
 

W cenie szkolenia: 
 uczestnictwo w szkoleniu 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych) 

 certyfikat ze szkolenia 

 materiały edukacyjne. 
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Program szkolenia: 
Moduł I  

Wprowadzenie do wyceny: 

 przybliżenie następujących definicji: wartość godziwa, wartość rynkowa, wartość bieżąca netto (NPV), 
stopa zwrotu, dyskonto, stopa dyskontowa, średni ważony koszt kapitału (WACC) itp. 

 koncepcja wyceny wartości IP 

 klasyfikacja metod wyceny i ogólna charakterystyka 

 czynniki/ elementy decydujące o wyborze odpowiedniej metody wyceny z uwzględnieniem celu 
wyceny, jak i cech przedmiotu wyceny 

 wprowadzenie do zarządzania wartością. 

Moduł II 

Wycena metodami majątkowymi (metoda skorygowanych aktywów netto, odtworzeniowa/kosztowa i 
likwidacyjna) i dochodowymi: 

 założenia każdej metody oraz procedury jej przeprowadzenia (etapy) 

 źródła danych finansowych, jak je wyszukiwać, składowe wyceny 

 szacowanie wartości i przepływów pieniężnych w metodzie dochodowej (DCF) 

 szacowanie stopy dyskontowej i wartości rezydualnej 

 przykłady praktyczne. 

Moduł III 

Wycena metodami porównawczymi: 

 założenia metody oraz procedura jej przeprowadzenia (etapy) 

 źródła danych finansowych, jak je wyszukiwać, składowe wyceny 

 dobór mnożników finansowych 

 interpretacja wyników wyceny 

 korekty wyników wyceny 

 zastosowanie metod porównawczych w metodzie rynkowej. 

Moduł IV 

Prezentacja różnych metod wyceny w wycenie wartości niematerialnych i prawnych, ich wady i zalety oraz 
zastosowanie: 

 metoda rynkowa (porównawcza), 

 metoda dochodowa (w tym metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych) 

 metoda kosztowa (metody kosztów odtworzenia i zastąpienia) 

 metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (Relief From Royalty). 

Moduł V 

Podsumowanie koncepcji i realizacji wycen: 

 ryzyko w przedmiocie wyceny – analiza ryzyka, jak ująć ryzyko w procesie wyceny (tzw. zasada 25%) 
problemy pomiaru ryzyka 

 analiza wrażliwości przedmiotu wyceny od zmiany wybranych parametrów (np. cena, koszty, nakłady, 
wielkość sprzedaży) 

 prognoza finansowa – sposób tworzenia i czynniki ryzyka 

 raport z wyceny – jakie elementy powinien zawierać 

 zastosowanie, przykłady praktyczne (m.in. wycena dobra, które będzie stanowić część technologii już 
istniejącej 

 przykłady praktyczne z wykorzystaniem przykładu w arkuszu kalkulacyjnym. 
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Informacje organizacyjne: 

 Czas trwania – 8 godzin, 1 dzień 
 Forma szkolenia – stacjonarnie / online 

 Numer telefonu – +48 503 177 561 

 E-mail  - kontakt@pgwi.pl 

 Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/szkolenia 


