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PODSUMOWANIE ZLECENIA

Szanowni Państwo,

Na podstawie zlecenia wystosowanego w stronę Mercaton sp. z o. o. przez

Tenczynek Świeże sp. z o. o., przekazujemy Państwu Raport z wyceny

obejmujący wycenę udziałów Tenczynek Świeże sp. z o. o.. Wyceniana spółka

jest częścią grupy kierowanej przez spółkę Manufaktura Piwa Wódki i Wina

S. A.. Wycena spółki została przeprowadzona zgodnie ze stanem na dzień

31.12.2021 w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych

w ramach podejścia dochodowego.

Z poważaniem,

Zespół Mercaton
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WSTĘP

ZLECENIE

Niniejsza wycena została przygotowana na podstawie zlecenia wystosowanego

przez spółkę Tenczynek Świeże sp. z o. o. w kierunku Mercaton sp. z o. o..

Zlecenie obejmowało sporządzenie wyceny spółek spółki Tenczynek Świeże sp.

z o. o.

ZAKRES PRAC

W celu wykonania zlecenia zespół Mercaton wykonał następujące czynności:

• Analiza rynku pod kątem doboru odpowiednich założeń do wyceny spółki

• Stworzenie modelu finansowego wycenianej spółki

• Oszacowanie kosztu kapitału spółki

• Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę na

podstawie przekazanych przez Zarząd założeń

• Prace związane z raportem obejmują okres stycznia i lutego 2022 roku

i zostały przeprowadzone na wyraźne zlecenie Spółki.

• Wycena spółki metodą dochodową

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Źródłami informacji wykorzystanymi w wycenie są:

• Publicznie dostępne bazy danych.

• Ogólnodostępne sprawozdania finansowe spółek działających na rynku

spółki wycenianej

• Wstępne sprawozdanie finansowe spółki za 2021 rok.

• Ogólnodostępne raporty branżowe.

• Prognozy dostarczone przez Zarząd spółki

RAPORT

Przedmiotem raportu jest oszacowanie wartości udziałów Tenczynek Świeże sp.

z o. o. za pomocą metody dochodowej. Treść tego raportu została zawarta w 6

rozdziałach i każdy z nich należy interpretować jedynie w kontekście

pozostałych. Wycena została sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 roku.
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0.1 WARTOŚĆ WYCENY

METODOLOGIA WYCENY

Wycena została przeprowadzona z wykorzystaniem metody dochodowej w modelu FCFF (Free Cash Flow to Firm).

Uznaliśmy metodę dochodową za główną metodę szacowania wartości ze względu na stosunkowo krótki okres

dotychczasowej działalności oraz plany dynamicznego rozwoju.

Metoda wyceny opiera się na prognozach finansowych przygotowanych przez Zarząd spółki.

WYNIK WYCENY

Na podstawie przeprowadzonej analizy, wartość godziwa kapitałów własnych w spółce Tenczynek Świeże sp. z o. o. na

dzień 31 grudnia 2021 r. znajduje się w przedziale od 44 024 tys. PLN do 66 093 tys. PLN.

[tys PLN] Min Max Wartość wyceny

Tenczynek Świeże 
SP. Z O. O.

44 024 66 093 52 936
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0.2 KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA

1

2

3

FINANSOWANIE WZROSTU SPÓŁKI
Wyniki wyceny są podane w wariancie post-money. Oznacza to, że zakładamy pozyskanie kapitału do spółki

w określonym czasie i na określonych parametrach. W przypadku zmian w wartości pozyskanego kapitału lub

warunków na jakich będzie on pozyskany wartość wyceny może ulec istotnej zmianie ze względu na inne

możliwości inwestycyjne.

4

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGNOZY FINANSOWEJ
Założenia użyte do wyceny odzwierciedlają najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wg. Zarządu

spółki bazując na obecnych uwarunkowań rynkowych. Może się zdarzyć, iż pewne wydarzenia zawarte

w prognozie nie będą miały miejsca lub ich efekt będzie inny niż zakładany w prognozie. Wyniki osiągnięte

przez spółki niemal zawsze różnią się w mniejszym lub większym stopniu od tych zakładanych w prognozie.

ZMIANY W OTOCZENIU RYNKOWYM
Prognozy Zarządu oparte są o stan wiedzy nt. rynku na dzień wyceny. Nie można wykluczyć, że pewne

działania konkurentów wpłyną negatywnie na wyniki generowane przez wyceniane spółki. Jest to o tyle istotne,

że spółka wyceniana jak i spółki z nią bezpośrednio powiązane mają wielu konkurentów na rynku a branża

w której operuje spółka jest obiektem regulacji.

OSIĄGNIĘCIE ZAKŁADANYCH POZIOMÓW PRZYCHODÓW I MARŻY EBITDA
Istotne jest zaznaczenie, iż spółka dopiero rozpoczyna działalność operacyjną. Prognozy finansowe zakładają

osiągnięcie wysokich przychodów pozwalających na osiągnięcie pozytywnej marży EBITDA w 2023 roku oraz

na przestrzeni dalszych lat prognozy. Nie można jednak w 100% zagwarantować realizacji takiego

scenariusza.
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0.3 RYNEK PIWA NA ŚWIECIE

OPIS RYNKU

• Przewiduje się, że przychody w segmencie piwa osiągną 651 398 mln USD w 2021 r. Oczekuje się,

że rynek będzie rósł rocznie o 7,4% (CAGR 2021-2025).

• Najwięcej przychodów będzie generowanych w Stanach Zjednoczonych (112 481 mln USD w 2021

roku).

PROGNOZY DLA RYNKU PIWA

UDZIAŁ W RYNKU
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UDZIAŁ W GLOBALNYM 

RYNKU PIWA

Anheuser-Busch InBev 30%

Heineken 12%

Carlsberg 11%

China Resources Beer 6%

Molson Coors 5%
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RYNKU PIWA

Tsing Tao 5%

Beijing Yanjing 3%

Kirin 2%

Inne 28%



OPIS RYNKU

Polska jest drugim po Niemczech największym producentem piwa w UE,

z produkcją na poziomie 40 mln hektolitrów piwa rocznie. W Polsce

działa obecnie ponad 260 warzelni komercyjnych. Rynek podzieliły

między siebie trzy wielkie zagraniczne koncerny, do których należą

najpopularniejsze polskie marki piwa. Najwięksi polscy producenci

działają już na wyraźnie mniejszą skalę. Istotną rolę na rynku pełnią

browary regionalne i rzemieślnicze. Według raportów z 2018 roku

w rękach zaledwie czterech firm znajduje się łącznie ok. 90% polskiego

rynku piwa. Trzy z nich to międzynarodowe koncerny – Carlsberg,

Heineken oraz Asahi. Czwarta to polska grupa Van Pur.

TRENDY RYNKOWE

Spada konsumpcja piw zawierających alkohol, a od kilku lat zmniejsza

się także średnia zawartość alkoholu w piwie. W 2019 roku Polacy wypili

blisko 0,6 mln hektolitrów piwa alkoholowego mniej niż w 2018 roku –

wynika z badania firmy Nielsen. Tracą piwa mocne, o zawartości

alkoholu powyżej 6,1 proc., i tradycyjne lagery. Szybko rośnie natomiast

spożycie piwa bezalkoholowego, które stanowi już 5 proc. rynku piwa.

Prognozy wskazują, że taki trend będzie się utrzymywać.

PODZIAŁ RYNKU

0.3 RYNEK PIWA W POLSCE
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0.4 INFORMACJE O SPÓŁCE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W BRANŻY PIWNEJ

Spółka Tenczynek Świeże została założona w grudniu 2020. Spółka działa w branży napojów

niskoalkoholowych (głównie piwa) oferując tzw. Piwo Świeże (rozlewane prosto z tanka

leżakowego, tego samego dnia trafia do sklepów) w swoich sklepach stacjonarnych oraz przez

internet. Dodatkowo od 2023 spółka planuje świadczyć usługi rozlewu do opakowań PET oraz

puszek. Głównymi klientami wycenianej spółki mają być podmioty z nią powiązane w ramach

grupy spółek kierowanych przez spółkę Manufaktura Piwa Wódki i Wina S. A.
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0.5 METODOLOGIA WYCENY

POJECIE WARTOŚCI

Pojęcie wartości przedsiębiorstwa można rozpatrywać na wiele różnych sposobów.
Spowodowało to potrzebę kategoryzowania różnych sposobów rozumienia wartości,
którego podjęli się S.P. Pratt, R.F. Reilly oraz R.P. Schwartz tworząc standardy wartości,
takie jak:

▪ rzetelna (rzeczywista, godziwa) wartość rynkowa – pod tym pojęciem rozumie się cenę,
po której doszłoby do transakcji kupna-sprzedaży danego waloru pomiędzy dwiema
hipotetycznymi stronami, wśród których nie zachodzi zjawisko asymetrii informacji oraz
niedziałającymi pod przymusem

▪ wartość rynkowa – jest ceną, po jakiej z największą dozą prawdopodobieństwa dany
przedmiot stałby się przedmiotem transakcji na wystarczająco konkurencyjnym
i otwartym rynku, na którym podmioty dokonują racjonalnych i niczym
nieprzymuszonych decyzji

▪ wartość inwestycyjna – jest to wartość odpowiednia dla konkretnego inwestora, która
odpowiada jego indywidualnym preferencjom, kryteriom oraz indywidualnym
wymaganiom

▪ wartość wewnętrzna – wartość ta nie wynika z indywidualnych preferencji inwestorów,
czy też aktualnych warunków na rynku kapitałowym, lecz z rzeczywistej zdolności
przedsiębiorstwa do generowania dochodów, wyznaczanej najczęściej za pomocą
metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

▪ wartość godziwa (sprawiedliwa) – to pojęcie wartości wiąże się z ochroną
akcjonariuszy mniejszościowych i odpowiada niezaburzonej decyzjami akcjonariuszy
większościowych cenie, jaką mogliby oni uzyskać za walory przedsiębiorstwa.
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0.5 METODOLOGIA WYCENY

METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

PODEJSCIA DO WYCENY

PRZEDSIĘBIORSTW

Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyceny

wartości przedsiębiorstwa:

• metody majątkowe

• metody rynkowe

• metody dochodowe

METODY MAJĄTKOWEE

Metody majątkowe opierają się o założenie, że

wartość przedmiotu wyceny ustalana jest na

podstawie wartości aktywów w bilansie. Można

wyróżnić między innymi metodę księgową,

odtworzeniową, likwidacyjną, czy metodę

skorygowanych aktywów netto. W większości

przypadków wartości bilansowe koryguje się do

wartości rynkowych, po czym wartość firmy ustala

się na podstawie różnicy pomiędzy majątkiem

spółki a wartością ich zobowiązań. Należy

pamiętać, że metody majątkowe nie

uwzględniają rynkowego charakteru firmy oraz

jej zdolności do generowania zysków.

METODY RYNKOWE

Spośród metod rynkowych najczęściej stosowaną

jest metoda mnożnikowa. Opiera się ona na

zestawieniu wskaźników spółek o porównywalnym

profilu działalności, notowanych na giełdzie

papierów wartościowych, z daną wielkością

ekonomiczną wycenianej spółki.

METODY DOCHODOWE

Podejście dochodowe bazuje na założeniu, iż

wartość przedsiębiorstwa równa jest sumie

korzyści ekonomicznych wynikających z jego

posiadania. Najczęściej wykorzystywaną metodą

z kategorii dochodowych jest metoda

zdyskontowanych przepływów pieniężnych,

w której rzeczonymi korzyściami ekonomicznymi

są wolne przepływy pieniężne, które dyskontuje

się na moment wyceny.

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

KAPITAŁ 
WŁASNY

Aktywa Pasywa

0 1 2 3 4 5
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0.5 METODOLOGIA WYCENY

METODY ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda zdyskontowanych przepływów

pieniężnych (DCF) polega na oszacowaniu

przepływów pieniężnych generowanych

rokrocznie przez Spółkę, a następnie

zdyskontowaniu ich po wyznaczonym koszcie

kapitału na dzień przeprowadzenia wyceny.

Wartość Spółki stanowi zatem suma wszystkich

przepływów pieniężnych generowanych przez

wyceniany podmiot w domniemanym okresie

istnienia.

Kluczowe znaczenie dla wyceny metodą

zdyskontowanych przepływów pieniężnych ma

wybór metodologii szacowania przepływów

pieniężnych. Najczęściej stosuje się metodę FCFF

(Free Cash Flow to Firm), w której adresatami

wyznaczanych przepływów są wszyscy dawcy

kapitału dla Spółki, lub metodę FCFE (Free

Cash Flow to Equity), której adresatami są

akcjonariusze. Niniejszą wycenę oparto na

metodologii FCFF.

Tak oszacowane przepływy pieniężne są

następnie dyskontowane na dzień wyceny za

pomocą stopy dyskontowej jaką jest WACC

(Weighted Average Cost of Capital), której

proces wyznaczania został szczegółowo opisany

w dalszej części raportu..

Można zatem przyjąć, że wartość

przedsiębiorstwa w metodzie zdyskontowanych

przepływów pieniężnych wyznacza się na

podstawie poniższego wzoru:

Gdzie:

V – Wartość przedsiębiorstwa

CF – Wolny przepływ szczegółowej prognozy

WACC – Średnioważony koszt kapitału

RV – Wartość rezydualna

Wartość rezydualna jest sumą ciągu płatności

w nieskończonym czasie, którą oblicza się po

okresie szczegółowej prognozy. Jak widać na

powyższym wzorze, wartość rezydualną również

należy zdyskontować na dzień przeprowadzenia

wyceny.

Wartość rezydualną oblicza się na podstawie

wzoru:

Gdzie:

RV – Wartość rezydualna

CF – ostatni przepływ szczegółowej prognozy

g – stopa wzrostu w okresie rezydualnym

WACC – Średnioważony koszt kapitału

𝑽 = 
𝑖−1

𝑡 𝐶𝐹𝑖
(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

+
𝑅𝑉

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑹𝑽 =
𝐶𝐹𝑛 × (1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
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0.5 METODOLOGIA WYCENY

STOPA DYSKONTOWA

STOPA DYSKONTOWA

Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej jest
jednym z najważniejszych etapów wyceny.
Czynnik ten ma bowiem kluczowy wpływ na
ostateczne wyniki wyceny.

WACC

Na potrzeby niniejszej wyceny za stopę
odpowiednią do dyskontowania przyjęto
średnioważony koszt kapitału dla Spółki
(WACC), metodologia WACC jest w tym
przypadku odpowiednia, ze względu na
finansowanie się Spółki zarówno kapitałem
własnym, jak i obcym.

WACC jest średnią stopy kosztu kapitału
własnego oraz wyrażonego procentowo kosztu
kapitału obcego, ważoną udziałami rynkowych
wartości tych elementów w strukturze
finansowania majątku Spółki. WACC wyznacza
się następującym wzorem:

Gdzie:

WACC – Średni, ważony koszt kapitału spółki

Ke – koszt kapitału własnego

E – Rynkowa wartość kapitału własnego

Kd – koszt kapitałów obcych

D – Rynkowa wartość kapitałów obcych

T – stopa podatku dochodowego

KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO

W celu wyznaczenia kosztu kapitału własnego
dla przedsiębiorstwa korzysta się z modelu
wyceny aktywów na rynku kapitałowym CAPM
(Capital Asset Pricing Model) zgodnie
z poniższym wzorem:

Gdzie:

Rf – stopa wolna od ryzyka

B – współczynnik beta

MRP – Premia za ryzyko rynkowe

WSPÓŁCZYNNIK BETA

Jest to miara ryzyka systematycznego, czyli
takiego którym obarczone są wszystkie aktywa
na rynku. Odzwierciedla zależność między stopą
zwrotu z kapitału własnego a stopą możliwą do
osiągnięcia z inwestycji we wszystkie aktywa na
rynku kapitałowym.

PREMIA ZA RYZYKO RYNKOWE

Jest to ryzyko jakie inwestorzy ponoszą z tytułu
inwestycji w aktywa na rynku kapitałowym.
Stanowi nadwyżkę stopy zwrotu możliwą do
uzyskania na rynku nad stopą wolną od ryzyka
dla konkretnego rynku.

STOPA WOLNA OD RYZYKA

Jest to stopa zwrotu, której możliwość uzyskania
nie wiąże się z ponoszeniem ryzyka. W praktyce
za taką stopę przyjmuje się rentowność papierów
wartościowych emitowanych przez instytucje
rządowe.

WACC = 𝑘𝑒 ×
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝑘𝑑 ×

𝐷

𝐷 + 𝐸
× (1 − 𝑇)

𝒌𝒆 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ×𝑀𝑅𝑃
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0.6 WYCENA SPÓŁKI TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O. O.

WYKONANE PRACE

PROCES PRZYGOTOWANIA RAPORTU

Prace nad raportem zamknęły się w następujących

aspektach:

• Budowa modelu finansowego

• Analiza otoczenia Spółki

• Kalkulacje kosztu kapitału

• Dobór metody wyceny

• Wykonanie projekcji przepływów pieniężnych

• Wykonanie analizy wrażliwości

MODEL FINANSOWY

W pierwszej kolejności, dane udostępnione przez
Spółkę zostały przeniesione do arkusza
kalkulacyjnego. Zbudowany został model finansowy,
niezbędny do obliczeń oraz prognozowania.

ANALIZA OTOCZENIA SPÓŁKI

Przeanalizowana została aktualna sytuacja
makroekonomiczna, jak również sytuacja w branży,
w której działa Spółka. Poruszone zostały aspekty
wpływające bezpośrednio na jej działalność lub
wysokość prognozy.

KALKULACJE KOSZTU KAPITAŁU

Obliczony został koszt kapitału własnego Spółki oraz

koszt długu niezbędne wartości przy dyskontowaniu

przyszłych przepływów pieniężnych.

DOBÓR METOD WYCENY

Po szczegółowej analizie Spółki oraz przedmiotów
wyceny, wybrane zostały metody szacowania wartości
oraz ich wagi, tak aby najlepiej oddać wartość
Spółki.

PROJEKCJA PREPŁYWOW PIENIĘZNYCH

Po oszacowaniu stopy dyskontowej oraz wybraniu

odpowiednich metod wyceny, dokonano projekcji

przepływów pieniężnych, związanych z wycenianym

podmiotem.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Po oszacowaniu wartości, przeprowadzona została

analiza wrażliwości wyników wyceny na zmiany

przyjętych podczas procesu prognozowania

zmiennych.
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SZACUNEK STOPY DYSKONTOWEJ

SZACUNEK STOPY DYSKONTOWEJ

Obliczenia dotyczące stopy dyskontowej użytej w niniejszej wycenie do szacunku
wartości aktywów niematerialnych Spółki zostały wykonane zgodnie
z metodologią zaprezentowaną w rozdziale 0.5.

STOPA WOLNA OD RYZYKA

Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto rentowność dziesięcioletnich obligacji
Skarbu Państwa. Na dzień 31.12.2021 rentowność ta wynosi 3.64%, Dane zostały
zaczerpnięte z serwisu www.stooq.pl.

BETA LEWAROWANA

Poziom współczynnika beta przyjęto na podstawie danych prezentowanych
przez autorytet w dziedzinie wycen A. Damodarana, jako średnia wartość tego
współczynnika dla kategorii Beverage (alcoholic) (0,71) oraz Packaging &
Container (0,74), a następnie pomnożona przez współczynnik 2 (ze względu na
to, że spółka jest młoda) przyjmując ostatecznie wartość 1.45. Odlewarowany
współczynnik został następnie lewarowany na podstawie struktury kapitału
Spółki oraz stopy podatku dochodowego w wysokości 19%.

PREMIA ZA RYZYKO RYNKOWE

Współczynnik premii za ryzyko rynkowe został przyjęty w wysokości oszacowanej

dla rynku Polskiego przez A. Damodarana na poziomie 5,08%.

KOSZT DŁUGU

Bazując na informacjach dotyczących zobowiązań finansowych Spółki oraz
prognozy dotyczącej nowo zaciągniętego zadłużenia, stopa procentowa kosztów
zadłużenia odsetkowego będzie wynosić 10%. Koszt ten stanowi o koszcie
w jakim Spółka jest w stanie pożyczać pieniądze w długim terminie.

STRUKTURA KAPITAŁU

Do określenia odpowiedniej struktury kapitału, niezbędnej do zlewarowania
współczynnika beta oraz ustalenia wag dla kapitału własnego i kosztu kapitału
obcego wykorzystano podejście bilansowego ustalenia struktury kapitału.

WACC

Bazując na przedstawionych założeniach koszt kapitału dla Spółki przyjęto

zatem na następującym poziomie:

0.6 WYCENA SPÓŁKI TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O. O.

2022 2023 2024 2025 2026

D/E 1,26 1,15 0,54 0,16 0,12

Beta lewarowana 2,93 2,80 2,08 1,64 1,59

Koszt kapitału
własnego

18,50% 17,84% 14,21% 11,97% 11,74%

Koszt długu 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Udział kapitału 
własnego

0,44 0,47 0,65 0,86 0,89

Udział długu 0,56 0,53 0,35 0,14 0,11

WACC 12,71% 12,64% 12,07% 11,43% 11,34%
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PROGNOZY FINANSOWE

PROGNOZY FINANSOWE

W celu oszacowania wartości Spółki sporządzono prognozę wyników możliwych
do osiągnięcia przez nią do roku 2026.

PRYCHODY

Przygotowana przez Spółkę prognoza przychodów na najbliższe lata
przewiduje wzrost ich wartości w latach 2022 – 2026. Taka dynamika wzrostu
przychodów będzie spowodowana przede wszystkim zwiększeniem ilości
punktów sprzedaży, rozpoczęciem świadczenia usług rozlewu a także
rozszerzaniem współpracy ze spółkami w grupie. Współczynnik CAGR dla
przychodów w okresie 2023 - 2026 wynosi 4,8%.

EBITDA

Wraz za wzrostem sprzedaży szła będzie poprawa wyniku przed odliczeniem
odsetek, podatków i amortyzacji – EBITDA. Przy wzroście skali działalności
koszty ogólnego zarządu będą miały coraz mniejszy udział co przełoży się
pozytywnie na % marży EBITDA w latach 2023 – 2026. Warto w ty miejscu
nadmienić, że EBITDA w 2022 i 2023 roku obciążona jest kosztem otwarć
lokali (ponad 2,5 mln PLN rocznie).

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plany inwestycyjne Spółki zakładają inwestycje w instalację oraz montaż
profesjonalnych linii do rozlewu do butelek PET oraz do puszek, inwestycja ma
być zakończona w ostatnim kwartale 2023 roku. Sumaryczny koszt ma wynieść
7 603 tys. PLN.
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WYCENA METODĄ ZDYSKONOTWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WSTĘP

Przeprowadziwszy wszystkie obliczenia związane
z ustaleniem odpowiedniej stopy obrazującej koszt
kapitału Spółki, dokonano projekcji przepływów
pieniężnych przez nią generowanych
w najbliższych latach. To następnie pozwoliło na
wiarygodne oszacowanie wartości wycenianej
Spółki na dzień 31.12.2021.

WARTOŚĆ REZYDULANA

Wartość rezydualna Spółki obrazująca wielkość
przepływów generowanych przez nią przepływów
po okresie szczegółowej prognozy, została
oszacowana na podstawie metodologii
zaprezentowanej w rozdziale 0.5. Do obliczeń
wykorzystano przepływy generowane przez Spółkę
w 2026 roku oraz, stosując zasadę ostrożności
wyceny, stopę wzrostu w wysokości 1% po okresie
prognozy.

PROGNOZY PRZEPŁYWÓW

W celu ustalenia wysokości wolnych przepływów
generowanych przez Spółkę, wykorzystano
prognozy wyników na lata 2022-2026
przygotowane przez zarząd Spółki. Na tej
podstawie oszacowano wielkość przepływów, które

następnie zostały zdyskontowane stopą
odpowiadającą WACC w danym roku.

WYNIKI WYCENY

Tabela zamieszczona poniżej prezentuje wynik
wyceny spółki Tenczynek Świeże sp. z o. o.
przeprowadzonej za pomocą metody
zdyskontowanych przepływów pieniężnych na
dzień 31.12.2021

Na wynik wyceny wartości Spółki nałożone zostało
dyskonto z tytułu braku płynności, uwzględniające
możliwość zamiany udziałów na gotówkę.
Dyskonto to zostało przyjęte na poziomie 20%.

Wartość kapitałów Spółki oszacowana metodą
zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi
po zaokrągleniu 52 936 tys. PLN.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Dla potrzeb weryfikacji wyniku wyceny
przeprowadzono analizę wrażliwości pod kątem
dwóch kluczowych dla wyników wyceny zmiennych
– stopy wzrostu w okresie rezydualnym oraz
odchyleniom średnioważonego kosztu kapitału dla
Spółki. Wyniki tej analizy zaprezentowano
w tabeli poniżej.

Dzięki przeprowadzonej analizie wrażliwości
zauważyć można, iż wartość kapitałów Spółki
oszacowana za pomocą metody zdyskontowanych
przepływów pieniężnych mieści się w przedziale od
44 024 tys. PLN do 66 093 tys. PLN.

0.6 WYCENA SPÓŁKI TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O. O.

PV of FCFF’s 12 384

PV of TV 51 133

Wartość przedsiębiorstwa 63 516

Dług netto (bez środków pieniężnych) -2 638

Dyskonto z tytułu braku płynności 20%

Środki pieniężne 12

WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH 52 936

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym

9 909 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%
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ie -1,00% 54 880 57 256 59 886 62 814 66 093

-0,50% 51 779 53 897 56 230 58 813 61 689

0,00% 48 959 50 856 52 936 55 227 57 764

0,50% 46 384 48 090 49 953 51 996 54 247

1,00% 44 024 45 564 47 239 49 069 51 077
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Maksymilian Gudyma maksymilian.gudyma@mercaton.pl



• Niniejszy Raport został przygotowany na zlecenie spółki Tenczynek Świeże sp. z o. o. i może być wykorzystywany wyłącznie przez organy tej Spółki oraz
wspólników Tenczynek Świeże sp. z o. o.. Mercaton nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec stron trzecich, którym Raport ten zostanie przedstawiony.

• Raport ten nie bierze pod uwagę zdarzeń oraz ich skutków, które wyniknąć mogły po dacie jego przekazania w ręce Zarządu Spółki.

• Wyniki wyceny zaprezentowane w raporcie wynikają z przyjętych założeń oraz prognoz dotyczących kształtowania się przyszłych wyników spółek przygotowanych
przez Zarząd.

• Raport nie uwzględnia nieujawnionych zespołowi analitycznemu Mercaton zdarzeń, umów oraz zobowiązań, a które mogły mieć wpływ na wyniki
zaprezentowanej wyceny.

• Prace nad niniejszym Raportem nie obejmowały weryfikacji rzetelności oraz audytu zaprezentowanych przez Spółkę danych finansowych za 2021 rok. Z tego
powodu Mercaton nie ponosi odpowiedzialności w związku z dokładnością i kompletnością zaprezentowanych informacji.

• Prowadząc prace nad Raportem, zespół Mercaton przyjął założenie, iż wszystkie dane oraz prognozy dotyczące kształtowania się przyszłych wyników finansowych
oraz innych zdarzeń gospodarczych w Spółce są rzetelne i prawdziwe. W związku z tym nie przeprowadzano szczegółowej analizy dotyczącej wiarygodności
danych, poza wyeliminowaniem oczywistych błędów.

• Prognozy zaprezentowane w Raporcie są kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczną wartość wyceny. Zastrzega się, iż prognozy te są informacją
dotyczącą tego, jakie wyniki przy największym prawdopodobieństwie Spółka może uzyskać. Jednakże należy pamiętać, iż realizacja tych prognoz obarczona jest
wieloma czynnikami ryzyka, pozostającymi poza kontrolą Spółki. Może przekładać się to na dywergencję w stosunku do rzeczywiście uzyskanych wyników
w przyszłości.

• Raport w obecnej wersji, wymaga zatwierdzenia księgowego aktualizacji wartości spółki, może zostać wykorzystany jedynie do potrzeb informacyjnych
czytającego.

ZASTRZEŻENIA
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