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1 WPROWADZENIE. 

1.1 Zakres i cel opracowania. 

Opracowanie zawiera oszacowanie wartości rynkowej wyodrębnionego w ramach 

struktury Amica Wronki S.A., Oddziału Amica Wronki S.A. utworzonego na bazie Działu 

Komunikacji Marketingowej (dalej: Oddział Amica Wronki S.A.), stanowiącego 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). 

Podstawą sporządzenia opracowania jest umowa zawarta z Amica Wronki S.A., z 

siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, zwaną dalej Spółką lub Zamawiającym. 

Celem opracowania jest stworzenie przesłanek do ustalenia wartości przedmiotu wyceny 

jako wkładu niepieniężnego, przewidzianego do wniesienia do spółki prawa handlowego. 

Opracowanie sporządzono z uwzględnieniem stanu majątkowego przedmiotu wyceny na 

dzień 30.09.2011r., szacowanym poziomie zobowiązań oraz środków pieniężnych przy 

założeniu, iż wyceniana ZCP rozpocznie działalność operacyjną w nowej formule 

organizacyjno-prawnej dnia 01.12.2011r. 

 

1.2 Uwagi wstępne. 

Wycenę sporządzono w oparciu o: 

 materiały przekazane przez Amica Wronki S.A., a w szczególności: 

 elementy sprawozdań finansowych Spółki, 

 dokumenty i informacje obrazujące pozycję rynkową Grupy Amica i jej 

marek, 

 zestawienia: znaków towarowych, innych składników o charakterze 

niematerialnym, środków trwałych oraz wyposażenia ZCP wg dokonanej 

inwentaryzacji, 

 informacje o składnikach majątkowych, szacowanym poziomie 

zobowiązań oraz środków pieniężnych przypisanych ZCP, 

 opracowania analityczne sporządzone w związku z przewidywanym wniesieniem 

przedmiotu wyceny jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, w 

tym: 

 Amica Wronki S.A. oraz Amica Marketing Sp. z o.o. - Raport z analizy 

porównawczej opłat licencyjnych dla transakcji udostępnienia praw do 

korzystania ze znaku towarowego” opracowany przez Ernst&Young we 

wrześniu 2011r., 

  informacje uzupełniające, udzielane przez przedstawicieli Spółki, 

 literaturę fachową z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych i ich składników, 

w tym m.in.: 

 Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996, 

 Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Pr. zbior. pod red. R.Borowieckiego, Twigger 

S.A., Warszawa 1995, 

 Wartość i wycena przedsiębiorstwa, Pr. zbior. pod red. M. Kufla, AE Wrocław 1990, 
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 Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Pr. zbior. pod red. M.Panfila i 

A.Szablewskiego, POLTEXT, Warszawa 2006, 

 Damodaran A., Investment Valuation, John Wiley  Son, New York 1996, 

 Zarządzanie Finansami, Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, pr. zbior. pod red. 

D. Zarzeckiego, Szczecin 2003, 

 Zarzecki D., Metody Wyceny Przedsiębiorstw, Zarys teorii a praktyka, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2000, 

 Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Wyd. Stow. Księgowych w Polsce, Warszawa 

2005, 

 Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, 

 publikowane oraz udostępnione przez Spółkę analizy rynku dotyczące branży 

AGD, 

 informacje makroekonomiczne, 

 inne źródła wskazane w przypisach. 

Forma i zakres niniejszej opinii, a także zawarte w niej założenia uzupełniające 

uzgodnione zostały z Zamawiającym.  

Zleceniobiorca przyjął, iż wszystkie dane i informacje, pochodzące od Zamawiającego są 

prawdziwe i rzetelne oraz odzwierciedlają stan faktyczny. Weryfikacja tych danych nie jest 

przedmiotem niniejszego opracowania, w związku z czym Zleceniobiorca nie ponosi 

odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność i kompletność.  

 

2 ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYCENY. 

Przedmiotem wyceny jest wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Amica 

Wronki S.A., Oddział Amica Wronki S.A. utworzony na bazie Działu Komunikacji 

Marketingowej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

W skład wycenianej ZCP wchodzą w szczególności: 

a. dokumenty strategiczne Amica Wronki S.A. związane z działalnością 

marketingową, 

b. umowy handlowe oraz umowa najmu biura, zawarte przez Amica Wronki S.A. 

(wraz z prawami i obowiązkami z nich wynikającymi) dotyczące działań 

prowadzonych przez Oddział Amica Wronki S.A., 

c. zobowiązania Amica Wronki S.A. związane z realizacją zadań Oddziału Amica 

Wronki S.A.,   

d. zespół pracowników, 

e. środki trwałe, 

f. środki pieniężne, 

g. inne narzędzia pracy, 

h. prawa do znaków towarowych związanych z marką Amica, 

i. prawa autorskie, wytworzone w ramach działalności marketingowej, 

Jednocześnie, dla potrzeb wyceny przyjmuje się, iż nowa spółka obejmująca ZCP stanie 

się pracodawcą w stosunku do pracowników Działu Komunikacji Marketingowej 

zatrudnionych w Amica Wronki S.A., na zasadach określonych w art. 23
1
 Kodeksu Pracy. 
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Wartość ZCP określona została przy uwzględnieniu faktu istnienia zobowiązań 

związanych z przedmiotem aportu; oznacza to, iż przez wartość określaną w ramach 

niniejszej wyceny rozumieć należy wartość rynkową/godziwą aktywów netto wycenianej 

ZCP, ujawnionych jak i nieujawnionych dotychczas w ewidencji księgowej Amica Wronki 

S.A. 

 

3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU WYCENY. 

3.1 Dane ogólne o Amica Wronki S.A. 

W chwili obecnej Oddział Amica Wronki S.A. utworzony na bazie Działu Komunikacji 

Marketingowej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonuje w strukturze 

Amica Wronki S.A. Charakterystyka działalności Spółki oraz podstawowe dane nt. jej 

sytuacji majątkowej i dochodowej zawarte są w „Raporcie z wyceny praw do znaków 

towarowych związanych z marką Amica”, stanowiącym integralną część niniejszego 

opracowania. 

 

3.2 Charakterystyka Oddziału Amica Wronki S.A. utworzonego na bazie 

Działu Komunikacji Marketingowej jako wycenianej ZCP. 

Zakres działalności Oddziału Amica Wronki S.A.  obejmuje m.in. kreowanie wizerunku 

Spółki wśród obecnych i potencjalnych klientów, a także działalność związaną z 

zarządzaniem znakami towarowymi i działalność na rzecz rozwoju marki Amica. 

W szczególności Oddział Amica Wronki S.A. prowadzi działalność w następujących 

obszarach: 

 rozwój wizerunku marki poprzez komunikacje reklamową – zarządzanie marką i 

podnoszenie jej wartości oraz budowanie więzi emocjonalnej pracowników z 

firmą, zarządzanie materiałami promocyjnymi, i.t.p., 

 promowanie innowacji w produktach flagowych poprzez kampanie ATL/BTL – 

np. lokalne akcje marketingowe, stanowiące wsparcie sprzedaży poszczególnych 

punktów sprzedaży produktów Amica na terenie kraju, sponsoring imprez, 

organizacja i przeprowadzanie akcji promocyjnych oraz konkursów 

konsumenckich, udział w branżowych imprezach krajowych, 

 opracowywanie systemu ekspozycji produktów Amica w sklepach, 

 działania reklamowe w obszarze promocji i działań opiniotwórczych, które 

pozwalają na nawiązywanie bezpośredniej relacji z klientami (np. poprzez 

promocje, programy lojalnościowe, programy ambasadorskie), 

 komunikacja PR dotycząca marki – bieżące kontakty i współpraca z mediami 

(prasa, telewizja, internet), prowadzenie kampanii medialnych oraz kampanii 

promujących markę Spółki i.t.d., 

 tworzenie metodologii badań konsumenckich pod marką i produktami Amica, 

 E-marketing (m.in. nadzór i projektowanie strony internetowej Amica, tworzenie i 

wysyłka newsletterów), 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń marketingowych dla sprzedawców 

produktów Amica, 
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 zarządzanie znakiem polegające m.in. na monitorowaniu używania znaku przez 

podmioty nieuprawnione, i.t.p.; promocja znaku na rynku polskim i europejskim. 

Oddział Amica Wronki S.A. realizuje swoje zadania poprzez zespół 

wykwalifikowanych pracowników składający się m.in. z: Dyrektora ds. Komunikacji 

Marketingowej, Menadżera ds. Marki i PR, Młodszego Menadżera ds. Marki, Specjalisty ds. 

Szkoleń Marketingowych, Specjalisty ds. BTL oraz Specjalisty ds. e-marketingu. 

 

4 METODYKA WYCENY STOSOWANA W NINIEJSZYM 

OPRACOWANIU. 

Na wartość przedsiębiorstwa wpływa szereg różnorodnych czynników, w tym branża i 

produkty będące podstawą generowania przychodów, a także atrakcyjność poszczególnych 

składników majątkowych, których wartość bilansowa odbiega niekiedy znacznie od ich 

wartości rynkowej.  

Na potrzeby wyceny istotne jest wprowadzenie rozróżnienia między wartością 

przedsiębiorstwa a wartością jego majątku. Rachunkowość utożsamia majątek 

przedsiębiorstwa z jego aktywami - substancją materialną i elementami niematerialnymi. 

Wartością przedsiębiorstwa jest natomiast zdolność jego majątku do generowania dochodu. 

Źródła wartości przedsiębiorstwa przedstawia poglądowo poniższy schemat. 

konkurencja

uwarunkowania prawne

uwarunkowania podatkowe

infrastruktura

położenie geograficzne

dostęp do zasobów

zewnętrzne

niedoszacowanie

nieewidencjonowanie

efekt synergii

aktywa

misja, strategia

kultura organizacyjna

struktura organizacyjna

zasoby ludzkie

kadra kierownicza

produkt, usługa

jakość

innowacyjność

marka

lojalni klienci

technologia

powiązania stratrgiczne

reklama i PR

wpływ na środowisko naturalne

czynniki niematerialne, niefinansowe

wewnętrzne

Źródła wartości przedsiębiorstwa
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W związku z charakterem źródeł wartości przedsiębiorstwa, wyróżnia się najczęściej 

trzy podejścia do wartości przedsiębiorstwa i jego wyceny: 

 podejście majątkowe - wiąże wartość przedsiębiorstwa wyłącznie z jego 

aktywami; przedsiębiorstwo rozpatruje się jako wyizolowane z otoczenia, nie 

uwzględnia się efektów synergicznych połączenia poszczególnych składników 

majątku oraz niematerialnych elementów przedsiębiorstwa. W ujęciu tym wyniki 

wyceny nie uwzględniają organizacji przedsiębiorstwa, efektów ekonomicznych 

jego gospodarowania, stanu i wpływu otoczenia, 

 podejście dochodowe - rozpatruje przedsiębiorstwo od strony jego zdolności do 

generowania dochodów. Źródło wartości przedsiębiorstwa upatruje się w 

dochodach, które przedsiębiorstwo będzie przynosić w przyszłości, 

 podejście mieszane - łączy obydwa powyższe ujęcia; przedsiębiorstwo ma wartość 

która wynika zarówno z posiadanego majątku, jak i z jego zdolności dochodowej. 

Z wyszczególnionych wyżej podejść wywodzi się najbardziej rozpowszechniony 

podział metod wyceny na metody majątkowe (księgowa, odtworzeniowa, likwidacyjna), 

metody dochodowe (metody wyceny wielokrotnej oraz metody oparte na zdyskontowanych 

przepływach pieniężnych), metody mieszane (szwajcarska, niemiecka, anglosaska, itd.).  

Wstępna analiza stanu majątkowego przedmiotu wyceny i jego specyfiki 

działalności wskazuje, iż wartość ZCP wynika przede wszystkim ze zdolności tego 

podmiotu do generowania nadwyżki pieniężnej i nie pozostaje w żadnym związku z 

wartością aktywów netto przypisanych Oddziałowi Amica Wronki S.A., ujawnionych w 

księgach rachunkowych Amica Wronki S.A. 

Kierując się powyższym, wycena ZCP dokonana została metodą dochodową – 

zdyskontowanych strumieni pieniężnych (DCF). 

 

 

5 OKREŚLENIE WARTOŚCI ZCP. 

5.1 Wprowadzenie. 

W wycenie opartej na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

stosowanych bywa kilka wariantów – w tym przypadku proponuje się tzw. wariant wolnych 

przepływów pieniężnych (FCF), zwany także wariantem zdyskontowanych nadwyżek 

operacyjnych. Ideą metody jest postrzeganie wartości zespołu składników materialnych i 

niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych poprzez jego 

zdolności do generowania nadwyżki finansowej, jako pochodnej potencjału rynkowego i 

wewnętrznego. Tak rozumiana wartość równa jest bieżącej wartości generowanych 

przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych na dzień wyceny, z uwzględnieniem 

ryzyka zawartego w przyjętej stopie dyskontowej. 

W proponowanym wariancie określa się wyłącznie nadwyżki operacyjne, pomijając 

przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, a także inne, nie związane z 

podstawową działalnością podmiotu. W końcowej fazie wartość nadwyżek operacyjnych 

pomniejszana jest o zobowiązania odsetkowe. W efekcie, metoda dochodowa w omawianym 

wariancie określa precyzyjnie wartość podstawowej sfery działalności jednostki gospodarczej. 
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Wycena metodą dochodową (w wariancie FCF) dokonana została przy użyciu formuły: 
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gdzie: 
WD - oszacowana wartość dochodowa, 

FCFt - wolny przepływ pieniężny w roku t, 

RV - wartość rezydualna, 

D0 - wartość zobowiązań odsetkowych na dzień wyceny, 

K0 - wartość innych elementów (gdzie indziej nie uwzględnionych), wpływających bezpośrednio 

na wartość wycenianego podmiotu, 

r - stopa dyskontowa. 

Wartość rezydualną RV po ostatnim roku prognozy szczegółowej oszacowano jako: 

 
qr

qFCF
RV n






1
      (2) 

gdzie: 

FCFn - wolny przepływ pieniężny w ostatnim roku projekcji szczegółowej, 

q - stopa wzrostu FCF po upływie ostatniego roku projekcji szczegółowej. 

Proces obliczania wolnego przepływu pieniężnego w roku t (FCFt) oparty jest na 

poniższych regułach (3) i (4): 

pgtt PFOCFFCF       (3) 

gdzie: 

FCFt - wolny przepływ pieniężny w roku t, 

FOCFt - wolny przepływ pieniężny z działalności operacyjnej w roku t, 

Ppgt - pozostałe przepływy pieniężne w roku t, 

 

przy czym: 

papttttdstott ZIKOAPZFOCF     (4) 

gdzie: 
Zot - zysk z działalności operacyjnej (EBIT), 

Pdst – skorygowane obciążenia podatkowe w roku t, odniesione wyłącznie do zysku na 

działalności operacyjnej, 

At  – amortyzacja w roku t, 

KOt  – zmiana (przyrost) kapitału obrotowego w roku t, 

It  – nakłady inwestycyjne w roku t, 

Zpapt - zmiany pozostałych aktywów i pasywów w roku t. 

 

Należy podkreślić, iż dla potrzeb wyceny, prognoza zysku z działalności operacyjnej 

uwzględnia przewidywane zdarzenia w sposób bezpośredni, pomija natomiast ewentualne, 

towarzyszące im operacje księgowe, wpływające na bieżący wynik finansowy lecz neutralne 

w odniesieniu do przepływu gotówki. W szczególności dotyczy to tworzenia i rozwiązywania 

rezerw. Nie należy zatem jednoznacznie utożsamiać prognozowanego (dla potrzeb wyceny) 

zysku z działalności operacyjnej z analogicznym pojęciem zdefiniowanym przepisami 

Ustawy o rachunkowości. 
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5.2 Proces wyceny. 

5.2.1 Prognoza wyniku operacyjnego ZCP. 

Podstawą projekcji kategorii ekonomicznych niezbędnych do wyceny była prognoza 

wyników finansowych ZCP na okres 01.12.2011 – 31.12.2015. 

Zasadniczym parametrem stanowiącym bazę do dokonania kalkulacji przychodowych 

ZCP są prognozowane przychody z tytułu sprzedaży produktów i towarów pod marką Amica 

przez użytkownika znaków towarowych związanych z marką Amica, t.j. Amica Wronki S.A. 

W oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego, prognozowane przychody ze 

sprzedaży produktów i towarów pod marką Amica po uwzględnieniu bonusów 

sprzedażowych kształtują się w sposób uwidoczniony w tabeli nr 1. 

 

 

Tabela nr 1 

Prognozowane przychody ze sprzedaży produktów i towarów  

pod marką Amica po uwzględnieniu bonusów sprzedażowych 
PLN 

Lata 

Kierunki sprzedaży 

TOTAL 
Polska Niemcy 

Czechy,  

Słowacja 

Wielka 

Brytania 
Bułgaria 

2011 463 106 605 174 465 684 56 335 681 30 277 956 3 347 311 727 533 237 

2012 477 360 000 182 952 000 59 152 465 33 911 311 3 860 703 757 236 479 

2013 500 094 000 192 099 600 62 110 089 37 980 668 4 437 062 796 721 419 

2014 523 908 000 201 704 580 68 321 098 39 879 701 5 099 400 838 912 779 

2015 548 853 165 211 789 809 75 153 207 41 873 686 5 860 532 883 530 400 

Źródło: dane przekazane przez Spółkę 

 

Ponadto przewiduje się, iż ZCP uzyskiwał będzie przychody z tytułu: 

 refakturowania kosztów realizowanych zewnętrznych usług marketingowych 

na rzecz Amica Wronki S.A. (nie związanych z promocją marki Amica), 

 obciążeń kosztami wewnętrznymi ponoszonymi w związku z realizacją 

działalności marketingowej (nie związanej z promocją marki Amica) wraz z 

marżą (narzutem) w wysokości 4,2% (wartość , 

 przychodów z realizacji usług na rzecz kontrahentów zewnętrznych. 

 

Prognoza tego typu przychodów zawarta jest w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 2 

Prognozowane przychody ZCP  

(poza przychodami z tytułu licencjonowania marki Amica) 
PLN 

Wyszczególnienie przychodów XII'2011 2012 2013 2014 2015 

Refakturowanie usług marketingowych nie związanych 

z promocją marki 
407 437 10 856 577 12 485 063 14 357 823 16 511 496 

Obciążenie kosztami działalności operacyjnej 

związanymi z działalnością marketingową  na rzecz 

Amica, nie dotyczącą promocji marki wraz z narzutem 

13 860 159 624 162 816 166 072 169 394 

Obciążenie innymi kosztami 

nie związanymi z promocją marki 

wraz z narzutem 

2 658 31 891 32 529 33 180 33 843 

Pozostałe przychody zewnętrzne     10 000 14 200 16 484 

 

 Prognozowane koszty działalności operacyjnej ZCP uwidocznione są w poniższej 

tabeli. 

Tabela nr 3 

Prognozowane koszty działalności operacyjnej ZCP  
PLN 

Wyszczególnienie kosztów XII'2011 2012 2013 2014 2015 

Koszty działań dotyczące usług  

marketingowych dla Amica Wronki S.A. 
407 437 10 856 577 12 485 063 14 357 823 16 511 496 

Koszty działalności operacyjnej nie dotyczące 

promocji marki 
13 298 153 160 156 223 159 348 162 535 

Inne koszty nie związane z promocją marki 2 550 30 600 31 212 31 836 32 473 

Koszty działań dotyczących promocji marki Amica 111 508 2 971 246 3 416 933 3 587 780 3 767 169 

Koszty działalności operacyjnej dotyczące 

promocji marki Amica 
75 357 867 908 889 266 907 051 925 192 

Inne koszty związane z promocją marki Amica 14 450 173 400 176 868 180 405 184 013 

Amortyzacja środków trwałych     3 000 3 000 3 000 

 

Uwzględniając dane zawarte w powyższych tabelach, kalkulacja wyniku operacyjnego 

ZCP prowadzi do wielkości zawartych w poniższej tabeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 4 
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Prognozowane wyniki operacyjne ZCP  
PLN 

Elementy rachunku zysków i strat 

Prognoza 

XII'2011 2012 2013 2014 2015 

A. PRZYCHODY 2 119 053 33 765 186 36 592 051 39 738 658 43 237 129 

Podstawa naliczania opłaty licencyjnej 56 503 284 757 236 479 796 721 419 838 912 779 883 530 400 

Stawka opłaty licencyjnej 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Opłata licencyjna 1 695 099 22 717 094 23 901 643 25 167 383 26 505 912 

Refakturowanie usług marketingowych 

niezwiązanych z promocją marki 
407 437 10 856 577 12 485 063 14 357 823 16 511 496 

Obciążenie kosztami działalności operacyjnej 

związanymi z działalnością marketingową  na 

rzecz Amica, nie dotyczącą promocji marki wraz 

z narzutem  

13 860 159 624 162 816 166 072 169 394 

Obciążenie innymi kosztami nie związanymi z 

promocją marki wraz z narzutem 
2 658 31 891 32 529 33 180 33 843 

Pozostałe przychody (z zewnątrz)     10 000 14 200 16 484 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI  

OPERACYJNEJ 
624 601 15 052 891 17 158 566 19 227 243 21 585 878 

Koszty działań dotyczące usług marketingowych  

dla AWSA 
407 437 10 856 577 12 485 063 14 357 823 16 511 496 

Koszty działalności operacyjnej nie dotyczące 

promocji marki 
13 298 153 160 156 223 159 348 162 535 

Inne koszty nie związane z promocją marki 2 550 30 600 31 212 31 836 32 473 

Koszty działań dotyczących promocji marki 

Amica 
111 508 2 971 246 3 416 933 3 587 780 3 767 169 

Koszty działalności operacyjnej dotyczące 

promocji marki Amica 
75 357 867 908 889 266 907 051 925 192 

Inne koszty związane z promocją marki Amica 14 450 173 400 176 868 180 405 184 013 

Amortyzacja środków trwałych     3 000 3 000 3 000 

EBIT 1 494 452 18 712 295 19 433 485 20 511 415 21 651 251 

 

Zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

prawa do znaków nie podlegają amortyzacji bilansowej, podlegają natomiast corocznej 

weryfikacji w postaci testów na utratę wartości. Zakłada się, że grupa znaków towarowych 

Amica nie będzie amortyzowana dla celów księgowych, jako aktywo o niemożliwym do 

zidentyfikowania okresie ekonomicznej użyteczności, a będzie testowany corocznie na 

okoliczność trwałej utraty wartości (zgodnie z MSR-38). Zakłada się również że w okresie 

prognozy nie wystąpi trwała utrata wartości tego składnika aktywa. Wpływ amortyzacji 

podatkowej na wartość przedmiotu wyceny uwzględniono w postaci tzw. efektu 

podatkowego, analogicznie do sposobu zaprezentowanego w „Raporcie z wyceny praw do 

znaków towarowych związanych z marką Amica”. 

 

5.2.2 Prognoza wolnych przepływów pieniężnych. 

Dla potrzeb określenia wolnych przepływów pieniężnych generowanych w wyniku 

działalności wycenianej ZCP przyjęto poniższe założenia: 
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 wysokość podatku dochodowego (odniesionego wyłącznie do wyniku 

operacyjnego) przyjęto wg stopy 19%, 

 nakłady inwestycyjne (w majątek trwały i wartości niematerialne – poza marką) 

prognozuje się w wysokości analogicznej do poziomu amortyzacji odnośnych 

składników, 

 stan kapitału obrotowego i jego wpływ na przepływy pieniężne określono w 

oparciu o prognozy stanu należności i zobowiązań handlowych na koniec 

poszczególnych okresów prognozy sporządzone przez Spółkę. 

 

Prognozowaną zdolność ZCP do generowania nadwyżki pieniężnej prezentuje tabela 

nr 7. 

Tabela nr 5 

Prognozowane wyniki operacyjne ZCP  
PLN 

Wyszczególnienie 
  Prognoza na lata (okresy): 

IX'2011 XII'2011 2012 2013 2014 2015 

Wynik operacyjny (EBIT)   1 494 452 18 712 295 19 433 485 20 511 415 21 651 251 

Skorygowane obciążenia podatkowe (AT)   283 946 3 555 336 3 692 362 3 897 169 4 113 738 

Zysk na działalności operacyjnej  

po opodatkowaniu (NOPLAT) 
  1 210 506 15 156 959 15 741 123 16 614 246 17 537 513 

Amortyzacja   0 0 3 000 0 3 000 

Przepływy gotówkowe brutto   1 210 506 15 156 959 15 744 123 16 614 246 17 540 513 

Inwestycje       6 000   6 000 

Stan należności na koniec okresu 0 2 606 435 2 690 063 2 915 279 3 165 968 3 444 690 

Stan zobowiązań handlowych na koniec okresu 0 2 606 435 2 690 063 2 915 279 3 165 968 3 444 690 

Stan kapitału obrotowego na koniec okresu 387 000 1 958 608 992 481 1 093 479 1 086 542 1 088 486 

Zwiększenie kapitału obrotowego -387 000 647 827 1 697 582 1 821 800 2 079 426 2 356 204 

Wolne przepływy gotówkowe (FCF)   1 034 827 1 049 755 124 218 257 626 276 778 

 

 

Po okresie projekcji szczegółowej (t.j. począwszy od roku 2016) założono stabilizację 

strumienia FCF w wielkościach (cenach) stałych, co odzwierciedlono założeniem wzrostu CF 

w wielkościach zmiennych o 2,5% rocznie. 

 

5.2.3 Stopa dyskontowa. 

W odniesieniu do wycenianej ZCP zauważyć należy, że: 

 działalność podmiotu finansowana będzie kapitałem własnym, co skłaniałoby do 

interpretacji stopy dyskontowej jako kosztu kapitału własnego, 

 podstawowym źródłem dochodu i nadwyżki pieniężnej ZCP będą opłaty 

licencyjne z tytułu używania marki Amica przez Amica Wronki S.A.; ryzyko 

związane z uzyskiwaniem nadwyżki pieniężnej z tytułu opłat licencyjnych ma 

charakter specyficzny, zależny m.in. od tzw. siły marki, co uzasadnia kalkulację 
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stopy dyskontowej w sposób analogiczny do zasad stosowanych dla potrzeb 

wyceny marki Amica. 

Kalkulacja stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko uzyskiwania nadwyżki 

pieniężnej z opłat licencyjnych zaprezentowana została w „Raporcie z wyceny praw do 

znaków towarowych związanych z marką Amica. 

Zastosowany w cytowanym opracowaniu sposób kalkulacji stopy dyskontowej polegał na 

wykorzystaniu zalecanej przez INTERBRAND nieliniowej transformacji średnioważonego, 

branżowego kosztu kapitału (WACC) w stopę dyskontową (rBDR) odzwierciedlającą siłę 

marki (BSS). W wyniku dokonanych tam obliczeń, dla branżowego WACC w wysokości 

12,30% oraz przy sile marki Amica, skalkulowanej na poziomie 64 pkt. (w skali 0-100 pkt.) 

uzyskuje się stopę rBDR = 10,12% 

5.2.4 Proces obliczeniowy. 

Proces obliczeniowy, zmierzający do określenia wartości dochodowej ZCP metodą DCF 

prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 6 

Rachunek dyskontowy i określenie wartości dochodowej ZCP 
PLN 

Wyszczególnienie 
Prognoza na lata: 

 

XII'2011 2012 2013 2014 2015 
 

Wolne przepływy gotówkowe (FCF) 175 679 14 107 204 15 613 905 16 356 620 17 257 735 
 

Proporcja przepływów gotówkowych przyjętych do wyceny 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Wolne przepływy gotówkowe do wyceny 175 679 14 107 204 15 613 905 16 356 620 17 257 735 
 

WACC 10,12% 10,12% 10,12% 10,12% 10,12% 
 

Współczynnik dyskonta 0,9920 0,9008 0,8180 0,7429 0,6746 
 

Zdyskontowane przepływy gotówkowe 174 273 12 708 255 12 772 923 12 150 834 11 642 068 
 

Suma zdyskontowanych przepływów gotówkowych           49 448 353 

Wartość przepływu przyjęta do obliczenia wartości rezydualnej           17 257 735 

Stopa wzrostu FCF po okresie prognozy (q)           2,50% 

Wartość rezydualna (RV)           232 141 448 

Wartość rezydualna (RV) zaktualizowana na dzień wyceny           156 602 622 

Wartość działalności operacyjnej przedsiębiorstwa           206 050 975 

Inwestycje krótkoterminowe           960 000 

Wartość oprocentowanego zadłużenia           0 

Wartość dochodowa na dzień wyceny 207 010 975 

Efekt podatkowy z tytułu amortyzowania marki o wartości 240 410 000 34 524 910 

Wartość ZCP (rynkowa wartość kapitału własnego ZCP) 241 535 885 
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6 PODSUMOWANIE. 

W wyniku dokonanej wyceny, łączna wartość Oddziału Amica Wronki S.A. 

utworzonego na bazie Działu Komunikacji Marketingowej jako zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa oszacowana została na kwotę (po zaokrągleniu do 1 tys. PLN): 

241.536 tys. PLN 

 Biorąc pod uwagę: 

 składniki majątkowe wycenianej ZCP, zarówno ujawnione, jak i nieujawnione 

dotychczas w ewidencji Amica Wronki S.A. oraz ich wartości godziwe wskazane 

w Załącznikach nr 1-3, 

 obciążenia wycenianej ZCP, wynikające z szacunkowych zobowiązań, 

 goodwill o wartości określonej metodą pozostałościową, 

struktura oszacowanej wartości przedstawia się następująco: 

 

Składniki majątkowe ZCP 
Wartość 

Obciążenia ZCP 
Wartość 

(PLN) (PLN) 

Prawa do znaków towarowych 

związanych z marką Amica 
240 410 000 

Zobowiązania na rzecz 

kontrahentów handlowych 
387 000 

Środki trwałe 284 
Pozostałe zobowiązania i im 

równoważne 
  

Inne narzędzia pracy 55 700     

Prezentacje       

Gotówka 960 000     

Razem – składniki majątkowe 241 425 984 Razem - obciążenia 387 000 

Goodwill 497 016     

Razem wartość ZCP z uwzględnieniem goodwill:    

241 536 000 
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