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Raport Analityczny 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego  

Otmuchów S.A.  

Emisja 4.250.000 akcji serii D, sprzedaż 1.340.000 akcji serii B 

Lider na rynku spożywczych marek prywatnych 

Otmuchów jest liderem w produkcji i sprzedaży słodyczy, słonych przekąsek oraz 
wyrobów śniadaniowych dla marek prywatnych sieci handlowych (m.in. Biedronka, Lidl, 
Carrefour) oraz globalnych koncernów spożywczych. Do tych odbiorców kierowane jest 
ok. 80% produkcji Spółki. Produkty Otmuchowa znajdują nabywców u masowych 
odbiorców, a popyt na nie charakteryzuje się dużą odpornością na wahania 
koniunkturalne.  

Główne kategorie produktowe oferowane obecnie przez  Spółkę to: 
 słodycze (46% przychodów w 2009 r.),  
 słone przekąski (27% przychodów w 2009 r.), 
 wyroby śniadaniowe (25% przychodów w 2009 r.).  

Strategia szybkiego rozwoju 

Celem strategicznym Otmuchowa jest dalszy szybki rozwój i umacnianie pozycji lidera w 
produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych dla sieci handlowych i globalnych 
koncernów. Strategia Spółki oparta jest na wzroście organicznym (nowi odbiorcy, nowe 
produkty, rozwój eksportu, co przełoży się na wzrost EBITDA o co najmniej 20% rocznie, 
w latach 2010-2012) oraz akwizycjach. Celem akwizycji są podmioty, które zapewnią 
Spółce pozycję lidera w danej kategorii rynkowej. Szacujemy, że w ciągu następnych 2 lat 
w wyniku przeprowadzenia akwizycji Spółka może dodatkowo zwiększyd EBITDA o ponad 
10 mln złotych w skali rocznej. Wpływ akwizycji na skonsolidowane wyniki finansowe 
Spółki nie jest uwzględniony w prezentowanych prognozach Spółki, jednakże naszym 
zdaniem przy planowanym wykorzystaniu wpływów z emisji realne jest podwojenie 
skonsolidowanego EBITDA do 2012 roku.  

Wykorzystywanie szans na silnie rosnącym rynku oraz odpornośd na kryzys….. 

Otmuchów działa w najszybciej rosnących sektorach rynku FMCG. Spółka podąża za 
tendencjami następującymi na rynku w Europie Zachodniej, gdzie marki prywatne szybko 
zwiększają swój udział w rynku, głównie kosztem marek lokalnych. Trend ten jest również 
wyraźny w Polsce i wskazuje na duży potencjał rozwoju segmentu marek prywatnych. 
Podczas gdy w innych krajach udział marek prywatnych w rynku spożywczym wynosi: 
34% na Słowacji, 40% w Niemczech, a w Szwajcarii 56%, w Polsce jest to 24%. Ponadto w 
Polsce jest 3 krotnie niższe spożycie słodyczy, słonych przekąsek oraz płatków 
śniadaniowych na osobę, niż w niektórych krajach Europy Zachodniej (słodycze: Polska 
3,6 kg/os., Niemcy 8,0 kg/os., Wielka Brytania 10,5 kg/os.) 

…przekłada się na ponadprzeciętną dynamikę wzrostu wyników finansowych… 

Efektem realizacji strategii Otmuchowa w latach 2007-2009 jest CAGR dla przychodów na 
poziomie 24% i 115% dla zysku netto. Nasze prognozy przewidują 17% CAGR dla 
przychodów i 30% dla zysku netto na lata 2009 - 2011, bez efektów akwizycji. 

...implikując wycenę Spółki post-IPO 209,2 mln złotych 

 Wycena porównawcza wobec spółek polskich wskazała wartośd Spółki 177 mln zł, spółek 
zagranicznych wskazuje 219 mln zł, a wycena metodą DCF 237 mln zł. 

 

23.08.2010 

IPO 

Emisja Publiczna 

Podstawowe dane 

liczba akcji przed emisją *mln+ 8,50 

liczba akcji nowej emisji [mln] 4,25 

kapitalizacja [mln PLN]* 118,98 

EV [mln PLN]* 153,92 

Wielkośd oferty 76,01 

*pre -IPO, przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 
14,00 PLN za akcję 

Cele Emisji netto *mln zł+* 
Rozbudowa mocy prod.:  39,75 
Akwizycje:   17,50 

Razem:    57,25 

Struktura akcjonariatu po ofercie* 

Xarus Holdings Limited 50,92% 

nowi akcjonariusze 43,85% 

Zarząd  4,67% 

Pozostali 0,56% 

*przy założeniu, że wszystkie akcje w ofercie zostaną 
objęte 

Wyniki finansowe w mln PLN 

 
źródło: Spółka, *prognozy DI Investors S.A. na 
podstawie zweryfikowanych budżetów Spółki, bez 
uwzględnienia potencjalnych akwizycji  

Wycena (zł na akcję) 
Wycena metodą dochodową: 18,59 
Wycena porównawcza (Polska): 13,85 
Wycena porównawcza (świat): 17,16 
Wycena Średnioważona:   16,41  

Analityk 

Justyna Przysucha 
justyna.przysucha@investors.pl 
Tel. +22 542 43 83 

  wskaźniki przed emisją* wskaźniki po emisji** 

Rok Przychody EBITDA zysk netto EPS P/E PEG EV/EBITDA EPS P/E PEG EV/EBITDA 

2008 116 815 9 615 4 968 0,6 23,9 0,2 14,8 0,6 23,9 0,2 14,8 

2009 140 547 15 067 9 621 1,1 12,4 0,1 9,7 1,1 12,4 0,1 9,7 

2010p 160 811 18 096 12 758 1,5 9,3 0,3 8,4 1 14 0,4 8,5 

2011p 191 232 23 724 16 194 1,9 7,3 0,3 6,4 1,3 11 0,4 6,5 

* liczba akcji przed emisją przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 14,00 PLN za akcję  **objęcie wszystkich akcji oferowanych przy założeniu ceny 
emisyjnej na poziomie 14,00 PLN za akcję, p – projekcje nie uwzględniają akwizycji 
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Podsumowanie inwestycyjne 
 

 

Otmuchów - lider B2B na dynamicznym rynku produktów spożywczych  

ZPC Otmuchów SA jest największym w Polsce producentem prywatnych marek dla międzynarodowych 

koncernów spożywczych i sieci handlowych (np. Biedronka, Lidl, Carrefour).  

Spółka wykorzystuje aktualne trendy światowego rynku FMCG, gdzie dynamiczna sprzedaż marek 

prywatnych wypiera z rynku marki lokalne. Aktualnie około 80% produkcji kierowana jest do odbiorców 

sieciowych oraz globalnych koncernów spożywczych. Ze względu na skalę działalności Spółka jest jedną z 

nielicznych i niezależnych firm na rynku, która może dostarczad towar dużym klientom. Dywersyfikacja 

produktowa oraz masowa produkcja tanich produktów pozwoliła na ograniczenie wpływów sezonowości 

sprzedaży i wahao koniunktury. 

Produkcja odbywa się w trzech zakładach w Otmuchowie, Nysie i Gorzyczkach. ZPC Otmuchów jest 

jednym z nielicznych producentów wyrobów spożywczych w Polsce, który ma wdrożony jakościowy 

standard BRC
1
, określający najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeostwa i jakości w zakładach 

produkujących żywnośd.  

Koncepcja rozwoju bazująca na produkcji dla dużych graczy umożliwiła Spółce 8 krotny wzrost  

przychodów w ciągu ostatnich 12 lat przy stale rosnących zyskach. 

W kolejnych latach prognozy implikują CAGR 17% dla przychodów i 30% dla zysku netto na lata 2009 – 

2011 (bez uwzględnienia efektów akwizycji), przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA, który wynika z 

osiąganych korzyści skali.  

Tabela 1 prognoza wyników finansowych w zestawieniu z danymi historycznymi *tys. PLN+ 

Pozycja 2008 2009 2010P 2011P 

przychody 116 815    140 547 160 811 191 232 

EBITDA 9 615 15 068 18 096 23 724 

marża EBITDA 8,23% 10,72% 11,25% 12,41% 

zysk brutto 6 263 11 931 15 751 19 993 

zysk netto 4 968 9 621 12 758 16 194 

marża zysku netto 4,25%                   6,84%     7,93% 8,46% 

źródło: ZPC Otmuchów S.A., P- prognozy DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów spółki, bez 
uwzględnienia efektów akwizycji, gdyż w momencie sporządzania raportu analitycznego Spółka nie podjęła żadnych 
wiążących zobowiązao 
 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 BRC Global Standard - Food jest międzynarodowym standardem żywności opracowanym przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail 
Consortium), wykorzystywanym m.in. przez międzynarodowe sieci handlowe jako kryterium doboru swoich dostawców.  
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Otoczenie rynkowe 

Otmuchów działa na najszybciej rosnących rynkach sektora FMCG. Jest liderem sprzedaży marek 

prywatnych w swoich kategoriach. W latach 2007-2009 wzrost przychodów Spółki był wyższy niż wzrost 

rynku. W zależności do grupy produktów Spółka posiada od 13% do 30 % udziału w rynku: 

 słodycze - wartośd rynku ok. 6,4 mld zł, wzrost rynku rok do roku 5-7%, udział w rynku Otmuchów – 
31,3% w kategorii ptasie mleczko, 16,4 % w kategorii żelki*; 

 słone przekąski - wartośd rynku ok. 1,9 mld zł, wzrost rynku min. 5%, udział w rynku 15,9%*; 
 wyroby śniadaniowe - wartośd rynku ok. 0,6  mld zł, wzrost rynku ok. 5%, udział w rynku około 

13,6%* 
 

O potencjale rozwoju Spółki świadczy fakt, iż spożycie słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów 

śniadaniowych na jednego mieszkaoca jest w Polsce 2-3 krotnie niższe niż w krajach Europy Zachodniej 

(np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia). Również udział marek prywatnych w rynku spożywczym jest w 

Polsce kilkanaście procent niższy niż w wyżej wymienionych krajach.  

 * udział w rynku mierzony wolumenem wyprodukowanych wyrobów 

Skuteczny i sprawdzony model biznesowy 

ZPC Otmuchów działa na stabilnym i odpornym na kryzys rynku spożywczym, w sektorze marek 

prywatnych.  

Spółka dostosowała swój model działalności pod kątem optymalizacji produkcji dla największych 

właścicieli prywatnych marek, którzy systematycznie zwiększają swój udział na polskim rynku. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów rynku B2B Spółka wypracowała unikalny model biznesowy, 

pozwalający łączyd zalety dużego i małego przedsiębiorstwa. Cechuje go wysoka elastycznośd i 

innowacyjnośd. Z jednej strony szybkie wprowadzanie nowych produktów (charakterystyczne dla małych 

przedsiębiorstw), z drugiej strony wykorzystanie efektu skali w zakresie zakupów surowców oraz 

negocjacji warunków handlowych z kontrahentami.  

Dodatkowo Spółka oferuje partnerom biznesowym kompleksowe zarządzanie całym procesem 

produkcyjno – logistycznym (opracowując nowe produkty według potrzeb partnerów handlowych, 

organizując produkcję  oraz logistykę dostaw), co pozwoliło ZPC Otmuchów na osiągnięcie pozycji lidera 

na spożywczym rynku marek prywatnych. 

Systematyczny wzrost skali działalności  

Historyczny wzrost działalności Spółki to efekt systematycznego wprowadzania nowych produktów, 

pozyskiwania klientów i ciągłej modernizacji zakładów oraz zwiększania mocy produkcyjnych. Poza 

rozwojem organicznym w 2008 r. Spółka przeprowadziła akwizycję Spółki Victoria Sweet (producenta 

żelek), co przyczyniło się do znacznego wzmocnienia Spółki na rynku słodyczy (szczególnie w szybko 

rozwijającym się sektorze żelek). 

W kolejnych latach w związku z realizacją strategii Spółki opartej na wzroście organicznym i 

akwizycjach (efekt przejęd nie został ujęty w prognozach), spodziewamy się,  że Otmuchów może 

podwoid skonsolidowany wynik EBITDA do 2012 roku.  
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Szansa inwestycyjna 

Otmuchów to lider w produkcji marek prywatnych w kategoriach słodyczy, wyrobów śniadaniowych i 
słonych przekąsek dla sieci handlowych i dużych międzynarodowych koncernów. Strategia Spółki oparta 
o wzrost organiczny i akwizycje zapewnia utrzymanie pozycji lidera i poprawienie rentowności produkcji.  

 

Spodziewamy się, że plany Spółki związane z wykorzystaniem środków pieniężnych pozyskanych z IPO 
doprowadzą do podwojenia w ciągu 2 lat skali zysków. Biorąc pod uwagę segment rynku, w którym 
działa ZPC Otmuchów, dynamiczny wzrost wyników jest możliwy również po tym dwuletnim okresie. 

 

Naszym zdaniem Otmuchów oprócz zachowania pozycji lidera w swoim segmencie może byd Spółką o 
najwyższej dynamice wzrostu na całym polskim rynku spożywczym FMCG przez okres najbliższych 4-5 
lat. 

 
 
Atuty i przewagi konkurencyjne Spółki: 
 pozycja lidera wśród producentów marek prywatnych (udziały w rynku 13%-30%) 
 skuteczny i sprawdzony model biznesowy 
 produkty adresowane do masowego odbiorcy, odporne na wahania koniunktury 
 wysoka efektywnośd kosztowa 
 efektywnośd w inkorporowaniu światowych trendów w modelu biznesowym Spółki (np. 

popularnośd marek prywatnych)  
 ponadprzeciętna i szybko rosnąca rentownośd  
 doświadczenie w integracji biznesów po akwizycji (przejęcie Victoria Sweet Sp. z o.o.).    
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DCF: 18,59 
Porównawcza:  
Polska: 13,85 
świat: 17,16 
 
Wycena 

Średnioważona:  

 16,41 

Wycena 
 

Określenie wartości Spółki zostało dokonane na podstawie wyceny metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodą porównawczą. Wartośd Spółki, ustalona na podstawie 
metody DCF, wyniosła 240 mln PLN. Wycena porównawcza została przeprowadzona osobno dla grupy 
spółek polskich i zagranicznych. Zgodnie z porównaniem do spółek polskich wartośd Otmuchowa wynosi 
176,6 mln PLN, natomiast zgodnie z porównaniem do spółek zagranicznych – 218,8 mln PLN.  

Wycena Spółki zawiera się w przedziale 13,85 – 18,59 zł za akcję. Średnioważona wycena akcji została 
skalkulowana na poziomie 16,41 zł za akcję. 

 

Tabela 2 Zestawienie wartości wyceny 1 akcji 

Dla ilości akcji po emisji Wartośd Waga 

DCF 18,59 40% 

Porównawcza do spółek polskich 13,85 40% 

Porównawcza do spółek zagranicznych 17,16 20% 

Średnia 16,41   

źródło: DI Investors S.A. 

 

 

Wycena DCF 

Wycena metodą DCF została dokonana na podstawie prognozy wyników finansowych w latach 2010-
2015. Do oszacowania kosztu kapitałów własnych wykorzystano model CAPM.  

Założenia wykorzystane w modelu: 

 średnioroczny wzrost przychodów w kategorii słodycze 18%, 

 średnioroczny wzrost przychodów w kategorii słonych przekąsek 7%, 

 średnioroczny wzrost przychodów w kategorii wyrobów śniadaniowych 18%, 

 stopa wolna od ryzyka została określona na poziomie rentowności 52-tygodniowych bonów 
skarbowych, 

 premia za ryzyko rynkowe 6,5%, 

 współczynnik  beta na poziomie 1,11, 

 długoterminowa stopa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy określona na 
poziomie 3%, 

 WACC określony na podstawie rynkowej struktury kapitału przy założeniu utrzymywania się jej w 
okresie prognozy na tym samym poziomie, 

 W projekcjach finansowych, na podstawie których została przeprowadzona wycena, nie 
uwzględniono planowanych przez Spółkę akwizycji. 

(założenia szczegółowe do przyjętych projekcji finansowych zostały przedstawione w rozdziale Prognozy wyników 
finansowych poniżej) 
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Tabela 3 Wycena Spółki metodą DCF na dzieo 31.07.2010 r. 

[tys.PLN] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT 14 442 18 430 23 117 26 843 31 038 35 582 

EBIT (1-t) 11 698 14 928 18 725 21 743 25 141 28 821 

amortyzacja 3 654 5 294 6 080 6 080 6 080 6 080 

CAPEX -24 275 -19 031 -6 080 -6 080 -6 080 -6 080 

inwestycje w kapitał obrotowy -8 189 -6 525 -4 490 -4 361 -5 307 -6 012 

FCF -17 112 -5 334 14 235 17 382 19 834 22 809 

            

dług/(dług+kapitał) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

koszt długu 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 

koszt długu po 
opodatkowaniu 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 

beta 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

stopa wolna od ryzyka 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 

premia za ryzyko 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 

koszt kapitałów własnych 11,21% 11,21% 11,21% 11,21% 11,21% 11,21% 

WACC 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% 

       DCF -16 417 -4 633 11 193 12 374 12 782 13 308 

stopa wzrostu po okresie prognozy 3,00% 

suma DCF (2010-2015) 28 607 

bieżąca wartośd rezydualna 183 771 

Enterprise Value 212 378 

dług netto (-) * 32 630 

wpływy netto z emisji** 57 250 

Equity Value 236 998 

liczba akcji 12 748 250 

Wycena 1 akcji 18,59 

*dług netto na 31.07.10 
** przy założeniu emisji 4 250 000 nowych akcji po cenie emisyjnej 14 PLN za akcję 

źródło: DI Investors S.A.;  prognoza na lata 2010-2011 DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów 

Spółki, prognoza na lata 2012-2015 DI Investors S.A.; prezentowane dane nie uwzględniają efektów akwizycji- w 

momencie sporządzania raportu analitycznego Spółka nie podjęła żadnych wiążących zobowiązao 

Ze względu na dużą wrażliwośd wyceny na założenia dotyczące stopy wzrostu po okresie prognozy oraz 
stopy wolnej od ryzyka, poniżej zamieszczono tabelę prezentującą wpływ obu tych parametrów na cenę 
akcji.  
Tabela 4 Analiza wrażliwości wyceny akcji Spółki na przyjęte założenia 
    wzrost po okresie prognozy 

    1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 

WACC 8,96% 18,65 20,86 23,81 27,96 34,20 

  9,46% 17,40 19,31 21,80 25,20 30,13 

  9,96% 16,30 17,95 20,08 22,91 26,90 

  10,46% 15,32 16,76 18,59 20,98 24,25 

  10,96% 14,44 15,71 17,29 19,33 22,06 

  11,46% 13,65 14,77 16,15 17,91 20,21 

  11,96% 12,93 13,92 15,14 16,67 18,63 

źródło: DI Investors S.A. 
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Wycena porównawcza na podstawie spółek polskich  

Wycenę porównawczą oparliśmy na dwóch wskaźnikach – P/E oraz EV/EBITDA dla lat 2009 – 2011. 
Spółki zostały dobrane na podstawie podobieostwa oferty produktowej (Mieszko, Wawel, Jutrzenka – 
producenci słodyczy) oraz podobieostwa modelu biznesu (Makarony Polskie – producent marek 
prywatnych). Wskaźniki przyjęte do wyceny porównawczej zostały obliczone na podstawie dostępnych i 
najbardziej aktualnych prognoz zysków, opublikowanych w serwisie Bloomberg oraz prognoz spółek. 

Tabela 5 Przedmiot działalności spółek z polskiej grupy porównawczej 

spółka  działalnośd 

Jutrzenka produkcja i sprzedaż słodyczy (m.in. żelki, wafle, czekolady), napojów oraz przypraw 

Mieszko produkcja i sprzedaż słodyczy, w tym cukierków, wyrobów czekoladowych i wafli 

Wawel produkcja i sprzedaż słodyczy, w tym czekolad, bombonierek, wafli i batonów 

Makarony Polskie produkcja i sprzedaż makaronów, w tym na zlecenie właścicieli marek prywatnych 

źródło: spółki 

Tabela 6 Wycena metodą porównawczą w odniesieniu do spółek polskich  

  P/E EV/EBITDA 

spółka 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Jutrzenka 15,63 14,42 11,03 7,32 6,77 6,26 

Mieszko 13,05 12,69 12,09 6,25 6,78 6,69 

Wawel 15,45 13,39 11,64 9,79 10,62 8,70 

Makarony Polskie 31,11 15,34 - 7,69 5,82 - 

średnia 18,81 13,96 11,59 7,76 7,50 7,22 

              

  zysk netto EBITDA 

wyniki Spółki (tys. PLN) 9 621 12 758 16 194 15 067 18 096 23 724 

Wycena Otmuchów (tys. PLN) 180 954 178 118 187 631 141 581 160 279 195 836 

wagi wartości w latach 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 

wagi wskaźników 0,5 0,5 

      
    

Wycena Spółki   176 626 
    

Wycena na 1 akcję   13,85 
    źródło:, DI Investors S.A., Bloomberg, dane spółek 

* przy założeniu wpływu z emisji 57 250 tys. PLN (emisja 4 250 000 nowych akcji po cenie  emisyjnej 14 PLN za akcję)  
 

Miara dynamicznego wzrostu Spółki jest wskaźnik PEG. Porównanie tego wskaźnika z prognozami spółek 
giełdowych wskazuje na wysoki potencjał wzrostu wartości ZPC Otmuchów. 

Tabela 7: Kształtowanie się wskaźnika PEG dla Otmuchowa i spółek porównywalnych 

 
2009 2010P 2011P 

Otmuchów 0,1 0,4 0,4 

Makarony Polskie 0,2 0,1 b.d. 

Jutrzenka 0,1 1,0 0,4 

Wawel 0,6 0,9 0,8 

Mieszko 0,2 2,4 2,8 

źródło: DI Investors S.A., Bloomberg, dane spółek 
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Wycena porównawcza na podstawie spółek zagranicznych  

Wycena porównawcza na podstawie spółek zagranicznych, podobnie jak dla spółek polskich,  została 
przeprowadzona na podstawie wskaźników P/E oraz EV/EBITDA. Do porównania dobraliśmy zarówno 
spółki aktywne głównie na rynku słodyczy, jak i spółki o bardziej zdywersyfikowanym portfolio 
produktów. Wskaźniki dla tych spółek zostały obliczone na podstawie dostępnych i najbardziej 
aktualnych prognoz zysków, opublikowanych w serwisie Bloomberg. 

 

Tabela 8 Przedmiot działalności spółek z polskiej grupy porównawczej 

spółka działalnośd 

Kraft produkcja szerokiej gamy produktów spożywczych, w tym słodyczy pod marką Milka, LU i 
Kraft 

Lindt  produkcja słodyczy, w tym czekolad w tabliczkach oraz pralin 

Hersheys produkcja słodyczy, w tym czekolad, cukierków i batonów 

Barry Callebaut produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

Ralcorp produkcja słodyczy, słonych przekąsek, wyrobów śniadaniowych oraz orzeszków na 
zlecenie właścicieli marek prywatnych 

Ulker Biskuvi Sanayi produkcja słodyczy, w tym batonów, wafli i biszkoptów 

źródło: spółki 

 

Tabela 9 Wycena metodą porównawczą w odniesieniu do spółek zagranicznych 

  P/E EV/EBITDA 

spółka 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Kraft 14,46 14,53 12,72 11,64 9,77 8,81 

Lindt 30,83 24,75 21,68 14,05 12,55 11,31 

Hersheys 21,36 18,39 16,98 10,10 10,04 9,45 

BARRY CALLEBAUT AG-REG 14,67 13,71 12,18 0,00 9,16 8,43 

RALCORP HOLDINGS INC 13,01 11,99 10,50 6,59 5,83 5,11 

ULKER BISKUVI SANAYI AS 11,53 21,90 14,60 0,00 13,96 12,48 

średnia 17,64 17,55 14,78 10,60 10,22 9,26 

              

  zysk netto EBITDA 

wyniki Spółki (tys. PLN) 9 621 12 758 16 194 15 067 18 096 23 724 

Wycena Otmuchów (tys. PLN) 169 734 223 866 239 280 184 259 209 518 244 410 

wagi wartości w latach 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 

wagi wskaźników 0,5 0,5 

      
    

Wycena Spółki   218 814 
    

Wycena na 1 akcję   17,16 
    źródło: Bloomberg, DI Investors S.A 

* przy założeniu wpływu z emisji 57 250 tys. PLN (emisja 4 250 000 nowych akcji po cenie  emisyjnej 14 PLN za akcję)  
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Informacja o ofercie i akcjonariacie 
 

 
Przedmiot oferty 

Przedmiotem oferty publicznej ZPC Otmuchów S. A. jest: 

 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN każda i łącznej 
wartości nominalnej 850.000,00 PLN oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji; 

 1.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN każda i łącznej 
wartości nominalnej 268.000,00 PLN oferowanych w ramach publicznej sprzedaży przez Xarus 
Holdings Limited. 

 

Cele oferty 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje. Spółka planuje 
przeprowadzenie szeregu inwestycji, dzięki którym nastąpi zwiększenie mocy produkcyjnych oraz 
unowocześnienie procesu produkcji. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie dwóch 
akwizycji podmiotów z branży. Do tej pory nie podjęto jednak żadnych wiążących zobowiązao w tej 
kwestii. 

 

Tabela 10 Wartośd oferty publicznej* 

wyszczególnienie kwota 

4.250.000 akcji nowej emisji 57,25 mln PLN 

Wykorzystanie wpływów pieniężnych:  

Zwiększenie zdolności produkcyjnych, modernizacja zakładów i magazynów  do 39,75 mln PLN 

Akwizycje** do 17,5  mln PLN 

1.340.000 akcji Xarus Holdings Limited 18,76  mln PLN 

razem 76, 01 mln PLN 

źródło: ZPC Otmuchów S.A. 
*Przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 14,00 PLN za akcję 
**istnieje możliwośd zwiększenia kwoty przeznaczonej na akwizycje poprzez wykorzystanie wolnych środków 
własnych oraz zdolności kredytowej Spółki 

 

Cele oferty oraz działania, które będą sfinansowane z emisji akcji, zostały szerzej opisane w punkcie 
Strategia na stronie 17. 
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Akcjonariat 

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 8 498 250 akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 92,16% kapitału stanowi własnośd Xarus Holdings 
Limited. Pozostałe akcje należą do akcjonariuszy posiadających poniżej 5% w kapitale zakładowym, z 
czego Członkowie Zarządu posiadają łącznie 7%. Po przeprowadzeniu publicznej oferty, przy założeniu 
objęcia wszystkich akcji oferowanych, nowi akcjonariusze będą posiadad 5 590 000 akcji, co stanowid 
będzie 43,85% kapitału zakładowego. Udział Xarus Holdings Limited zmniejszy się do 50,92% udziału w 
kapitale zakładowym. 

 

 

Rysunek 1 Struktura akcjonariatu przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte 

 

PRZED EMISJĄ           PO EMISJI 
                    

  

źródło: ZPC Otmuchów S.A. 

 

Harmonogram oferty  

 

Do 07 września 2010 r. Podanie do publicznej wiadomości przedziału 
cenowego 

Od 08 do 10 września 2010 r., godzina, do 15.00 Budowa księgi popytu 

Od 08 do 10 września 2010 r. Przyjmowanie zapisów na akcje serii D w transzy 
Inwestorów Indywidualnych 

Do 13 września 2010 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny  
Emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji Oferowanych w 
poszczególnych transzach 

Od 14 września do 16 września 2010 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w 
transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Najpóźniej 17 września 2010 roku Planowany Przydział Akcji w transzy Inwestorów 
Indywidualnych za pośrednictwem GPW 

Najpóźniej 17 września 2010 roku Przydział Akcji w transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych 

92%

8% Xarus Holdings Ltd

pozostali

nowi akcjonariusze

51%

5%

44%



Raport Analityczny: Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. 12  
 

 

Charakterystyka Spółki 
 

 
Historia 

Historia Spółki sięga lat pięddziesiątych. W 1954 r. powstała Wytwórnia Lodów Jadalnych z punktem 
sprzedaży w Otmuchowie. Rok później wytwórnia pozyskała budynki produkcyjne mieszczące się w 
Otmuchowie. W latach sześddziesiątych przedsiębiorstwo oferowało już szeroki wachlarz produktów, w 
tym sprzedawane do dzisiaj „ptasie mleczko” oraz śliwki w czekoladzie. Otmuchów stał się 
samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem w 1982 r. Natomiast 11 lat później, w wyniku 
prywatyzacji, powstały Zakłady Przemysłu Cukierniczego Sp. z o.o. Od tego czasu rozpoczął się 
dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. 

 

Tabela 11 Najważniejsze wydarzenia w historii Spółki od przekształcenia w spółkę akcyjną 

data wydarzenie 

1997 r.  przekształcenie w Spółkę akcyjną  

1998 r.  początek ekspansji do sieci handlowych, jedna z pierwszych prywatnych marek w Polsce (chrupki dla 
sieci Plus) 

2003 r.  ukooczenie budowy nowego zakładu produkcyjnego w Nysie 

2008 r. nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Victoria Sweet Sp. z o. o. (producent żelek, 
galaretek i „ptasiego mleczka”) 

2009 r. rozbudowa zakładu wyrobów śniadaniowych 

 

Działalnośd 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów produkują i sprzedają wyroby z następujących grup 
produktowych: 

 słodycze,  

 wyroby śniadaniowe,  

 słone przekąski. 

Rysunek 2 Struktura przychodów Otmuchowa w 2009 r. 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 
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CAGR 2007-2009  
w kategoriach 
przychodów: 

słodycze 58,7% 

słone przekąski 1,8% 

wyroby śniadaniowe 
13,9% 

Otmuchów działa głównie na rynku B2B – głównymi klientami Spółki są sieci handlowe o zasięgu 
ogólnopolskim (właściciele marek prywatnych) oraz międzynarodowe koncerny z branży spożywczej. 
Swoim klientom Otmuchów oferuje nie tylko produkcję wyrobów na zlecenie, ale również kompleksowe 
rozwiązania produkcyjne.  

Zarządzanie procesem produkcyjnym obejmuje:  

 pomysł na produkt oraz opracowanie parametrów technicznych, 

 wdrożenie produkcji, 

 produkcję na skalę masową z zachowaniem określonych parametrów jakościowych, 

 zarządzanie logistyką dostaw. 

Ponadto Spółka produkuje i sprzedaje wyroby pod własnymi markami, m.in. Love Sweets oraz Love Milk. 

 

Działalnośd produkcyjna prowadzona jest w trzech oddziałach: 

 w Otmuchowie, gdzie produkowane jest „ptasie mleczko”, chrupki oraz prażynki; 

 w Nysie, gdzie wytwarzane są płatki kukurydziane i zbożowe produkty śniadaniowe; 

 w Gorzyczkach, gdzie produkowane są żelki, galaretki w cukrze oraz pianki w czekoladzie i chrupki 
zbożowe w polewie czekoladowej. 

 

 

 

Struktura przychodów 

Największą częśd przychodów Spółki stanowi sprzedaż słodyczy, której udział w ostatnich latach 
systematycznie wzrastał. Średnioroczny wzrost (CAGR) przychodów w tej kategorii w latach 2007-2009 
wyniósł 58,7%. Tak dynamiczny wzrost w tej kategorii wynikał z inwestycji przeprowadzonych w 
zwiększenie mocy produkcyjnych oraz przejęcia spółki Victoria Sweet Sp. z o.o. (2008 r.). Wartośd 
sprzedaży słonych przekąsek utrzymywała się na stałym poziomie (CAGR 1,8%), natomiast przychody ze 
sprzedaży wyrobów śniadaniowych na poziomie CAGR  13,9%. 

 

Tabela 12 Struktura przychodów Otmuchowa w tys. PLN i w % 

wyszczególnienie 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

słodycze 25 745 40 895 64 845 28% 35% 46% 

słone przekąski 36 130 38 300 37 440 40% 33% 27% 

wyroby śniadaniowe 27 430 32 850 35 610 30% 28% 25% 

inna działalnośd 2 120 4 770 2 652 2% 4% 2% 

razem przychody 91 425 116 815 140 547 100% 100% 100% 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

 

W każdej kategorii największą częśd przychodów stanowią produkty sprzedawane pod markami 
prywatnymi sieci handlowych. Udział marek prywatnych w sprzedaży, w zależności od grupy produktów, 
na przestrzeni ostatnich trzech lat zawierał się w przedziale od 66% do 91%. 
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Niska sezonowośd 
przychodów –  
udział miesięcznej 
sprzedaży w 
przychodach za 2009 r. 
od 7,0% do 9,6% 

Tabela 13 Udział marek prywatnych w wartości sprzedaży poszczególnych kategorii produktów 

kategoria produktów   2007 2008 2009 

słodycze marki prywatne 76% 75% 79% 

  marki Otmuchowa 24% 25% 21% 

  RAZEM 100% 100% 100% 

słone przekąski marki prywatne 66% 70% 70% 

  marki Otmuchowa 34% 30% 30% 

  RAZEM 100% 100% 100% 

wyroby śniadaniowe marki prywatne 91% 88% 91% 

  marki Otmuchowa 9% 12% 9% 

  RAZEM 100% 100% 100% 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

Rysunek 3 Udział marek prywatnych w kategoriach produktów w 2009 r. 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

Sezonowośd 

Spółka posiada wysoki poziom dywersyfikacji sprzedaży na tle innych przedsiębiorstw z branży 
cukierniczej. Dzięki produkcji i sprzedaży trzech różnych grup wyrobów, globalny poziom sprzedaży 
Spółki nie wykazuje znacznych sezonowych wahao. Udział miesięcznej sprzedaży w przychodach Spółki 
w 2009 r. wynosił od 7,0% do 9,6% (patrz wykres poniżej). Dzięki temu działalnośd Spółki charakteryzuje 
się niskimi wahaniami zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz stabilnością wyników kwartalnych. W 
2008 i 2009 r. najwyższe przychody zostały odnotowane jesienią, a więc w czasie, kiedy sieci sprzedaży i 
hurtownie zaopatrują się w towar przeznaczony do sprzedaży w okresie przedświątecznym. 
Niespotykany w poprzednich latach, wzrost sprzedaży w grudniu 2009 r., wskazuje na większy niż 
przewidywany przez dystrybutorów popyt, z którego wynikała koniecznośd uzupełnienia towarów w 
sklepach, a w konsekwencji – zwiększona produkcja i sprzedaż Otmuchowa. Ponadto, w latach 2007 i 
2009 zauważyd można wzrost przychodów ze sprzedaży w miesiącu poprzedzającym Święta 
Wielkanocne. 

 

Spółka produkuje towary skierowane do masowego odbiorcy, w związku z czym sprzedaż Spółki jest 
odporna na wahania koniunktury. Tłumaczy to dynamiczny wzrost przychodów i zysków w trudnych dla 
rynku detalicznego latach 2007 – 2009. 
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Rysunek 4 Wartośd sprzedaży Otmuchowa w latach 2007-2009 w podziale na miesiące *w tys. PLN+ 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A. 

 

 

Produkty 

 Słodycze 

Słodycze produkowane przez Otmuchów to przede wszystkim produkty tradycyjne, które dopasowane 
są do upodobao polskich konsumentów. Wśród produktów Otmuchowa należących do tej kategorii 
wyróżnid można m.in. „ptasie mleczko”, pianki, galaretki i owoce w czekoladzie, a także żelki, landryny i 
galaretki owocowe w cukrze. 

 

 Słone przekąski 

Do słonych przekąsek produkowanych przez Otmuchów należą chrupki i prażynki o różnych smakach. 
Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem tej kategorii o produkty zdrowsze niż tradycyjne wyroby, które 
wchłaniają mniej tłuszczu w procesie smażenia. 

 

 Wyroby śniadaniowe 

Wśród wyrobów z tej kategorii produkowanych przez Otmuchów wyróżnid można m.in. tradycyjne płatki 
typu „corn flakes”, jak również muszelki, kółeczka i kuleczki zbożowe o różnych smakach wzbogacone 
witaminami oraz musli z owocami i orzechami. 

 

 

Główni klienci i kanały dystrybucji 

Największa częśd sprzedaży dystrybuowana jest za pośrednictwem sieci handlowych, do których należą: 
Aldi, Carrefour, Auchan, Biedronka, Billa, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lewiatan, Lidl, Macro, Real, 
Netto i Polomarket. Wyroby pod markami Otmuchowa sprzedawane są głównie poprzez kanały 
tradycyjne (hurtownie). Ponadto 2% sprzedaży stanowią półprodukty oferowane innym producentom z 
branży. Eksport stanowi niewielką częśd sprzedaży, jednak planowana jest jego intensyfikacja. 

 

0

5 000

10 000

15 000

sty lut mar kwi maj cze lip się wrz paź lis gru

2009

2008

2007



Raport Analityczny: Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. 16  
 

 

Rysunek 5 Struktura sprzedaży Otmuchowa w podziale na kanały dystrybucji w 2009 r. 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

Strukturę odbiorców Spółki prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 14 Udział dziesięciu największych odbiorców w ilości i wartości sprzedaży Otmuchowa w 2009 r. 

odbiorca Ilośd wartośd 

Biedronka 72,0% 67,0% 

Lidl Polska+Eksport 2,3% 3,1% 

Makro 1,8% 2,7% 

Kaufland 2,1% 2,5% 

Carrefour 1,9% 2,2% 

Netto 2,4% 2,0% 

Lewiatan Holding 0,3% 0,2% 

Real 0,8% 1,1% 

Unia 0,9% 1,1% 

Bodex Goleszów 0,4% 0,5% 

Pozostali 15,0% 17,5% 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

Strategicznym partnerem biznesowym Otmuchowa jest sied dyskontowa Biedronka. Dzięki dużym 
zdolnościom produkcyjnym oraz szerokiemu wachlarzowi produktów oferowanych dla właścicieli marek 
prywatnych, Otmuchów stanowi istotnego dostawcę tej sieci handlowej. 

Sprzedaż do Biedronki jest zdywersyfikowana i zróżnicowana. Sprzedawane jest łącznie kilkadziesiąt 
produktów w 5 głównych podgrupach produktowych (od 12% do 29% sprzedaży dla Biedronki dla 
poszczególnych kategorii). 

Na rynku nie występują inne podmioty- niż ZPC Otmuchów, które byłyby w stanie dostarczad do 
Biedronki tak szeroki wachlarz produktów, w ilości niezbędnej do zapewnienia asortymentu dla całej 
sieci i jednocześnie o tej samej i powtarzalnej jakości. Na dzieo dzisiejszy tylko jeden asortyment 
produkowany przez Otmuchów jest również dostarczany dla tej sieci przez innego dostawcę. Na 
pozostałych asortymentach Spółka jest jedynym dostawcą. 

Z tego względu uważamy, że ryzyko istotnego spadku sprzedaży ze względu na decyzje strategicznego 
odbiorcy jest relatywnie niewielkie. W tej współpracy ważniejszym czynnikiem jest obserwowany 

83%

12% sieci handlowe 83%

kanał tradycyjny 12%

producenci 2%

eksport Unia 2%

eksport pozaunijny 1%

inne >0%
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dynamiczny rozwój sieci marketów Biedronka, co stanowi jeden z istotnych motorów dalszego rozwoju 
ZPC Otmuchów. 

Tabela 15 Struktura sprzedaży ZPC Otmuchów dla Głównego kontrahenta 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2007 % 2008 % 2009 % 

Ptasie mleczko 13 623 22 749 30 733 31% 33% 33% 

Prażynki 12 171 15 865 15 582 28% 23% 17% 

Chrupki 432 2 034 4 201 1% 3% 4% 

Żelki i galaretki 0 4 052 14 348 0% 6% 15% 

Wyroby śniadaniowe 17 735 23 746 29 193 40% 35% 31% 

 Razem 43 961 68 446 94 057 100% 100% 100% 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

Z uwagi na udany model współpracy z głównym odbiorcą, Zarząd Spółki podejmuje działania, których 
celem jest  powielenie tego modelu z innymi odbiorcami. Otmuchów planuje intensyfikację współpracy 
z pozostałymi odbiorcami oraz pozyskanie nowych klientów. Efektem tych działao jest rozpoczęcie 
wiosną 2010 roku produkcji płatków śniadaniowych właściciela globalnej marki, jednego z największych 
na świecie producentów płatków. Trwają również zaawansowane rozmowy z potencjalnym odbiorcą 
sieciowym dla gamy produktów z kategorii żywności funkcjonalnej. 

W wyniku tych działao dywersyfikacyjnych udział Biedronki w sprzedaży w ciągu najbliższych 3 lat 
powinien spaśd poniżej 40%. 

 

Dostawcy 

Otmuchów jest w niskim stopniu uzależniony od importu – większośd głównych dostawców stanowią 
producenci krajowi. Pod względem wartościowym produkty importowane stanowią tylko 6% wartości 
zakupów.  

Głównymi surowcami wykorzystywanymi przy produkcji jest cukier, kakao i kuwertura (czyli masa 
czekoladowa, którą powleka się wyroby cukiernicze). Ponadto istotną pozycję w zakupach stanowi pellet 
ziemniaczany i pszenny (czyli półprodukt wykorzystywany do produkcji prażynek). Udział żadnego z 
dostawców nie przekracza 15% wartości zakupów. 

Otmuchów zabezpiecza się przed skutkami wahao cen surowców, poprzez kontraktowanie 
strategicznych surowców z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dzięki temu w przypadku nagłych zmian 
cen surowców, które mogłyby mied istotny wpływ na koszty produkcji, ma czas, by renegocjowad 
warunki dostaw z odbiorcami. Taka polityka zarządzania ryzykiem wahao cen do tej pory skutecznie 
neutralizowała jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

 

Strategia 

Strategia Otmuchowa zakłada umacnianie pozycji lidera w produkcji artykułów spożywczych dla 
odbiorców B2B (sieci handlowe, globalne koncerny). Cel ten ma zostad osiągnięty poprzez akwizycje oraz 
wzrost organiczny. Biorąc pod uwagę planowany wpływ z Emisji na poziomie 57,25 mln zł, gotówkę 
wygenerowaną z działalności operacyjnej oraz dodatkowy dług naszym zdaniem Spółka bez istotnego 
ryzyka dla działalności może przeznaczyd na realizacje strategii co najmniej  84 mln zł. Planowana na rok 
2010 EBITDA (wyłączając potencjalne korzyści płynące z akwizycji) wynosi 18 mln zł. Przy założeniu 
zdolności kredytowej Spółki na poziomie 3,5x EBITDA oraz po odjęciu długu netto Spółki (około 33* - 
36** mln zł), naszym zdaniem Spółka jest w stanie uzyskad dodatkowe finansowanie dłużne na poziomie 
27- 30 mln zł. 

 
* Dług netto na 31.07.2010 
** Szacowany dług netto na koniec sierpnia 2010 
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Akwizycje 

Rynek prywatnych marek w Polsce jest bardzo rozdrobniony i składa się z kilkudziesięciu producentów o 
małej skali działania i ograniczonym asortymencie. Otmuchów jest jednym z największych graczy, dzięki 
czemu może aktywnie uczestniczyd w procesie konsolidacji rynku.  

Celem akwizycji będą spółki charakteryzujące się następującymi cechami: 

 produkujące wyroby komplementarne do oferty produktowej Otmuchowa, 

 o optymalnej skali działalności, 

 posiadające dobrą infrastrukturę produkcyjną, 

 posiadające duży potencjał wzrostu wartości pod warunkiem pozyskania dodatkowego wsparcia 
kapitałowego i organizacyjnego, 

 spółki, które pozwolą ZPC Otmuchów na osiągnięcie pozycji lidera w danej kategorii rynku 
spożywczego. 

Zgodnie z celami emisji Spółka planuje przeznaczyd na akwizycje do 17,5 mln PLN pozyskanych z emisji. 
W procesie realizacji strategii związanej z akwizycjami rzeczywiste możliwości kapitałowe Spółki mogą 
byd kilkukrotnie wyższe. W zależności od potrzeb Spółka może na ten cel przeznaczyd wolne środki 
własne, jak również wykorzystad posiadaną zdolnośd kredytową. Przy założeniu maksymalnego 
wykorzystania zdolności kredytowej Spółki, Otmuchów może na akwizycje przeznaczyd nawet do 50 mln 
zł w ciągu najbliższych 2 lat. 

Przy założeniu, że Spółka dokona zakupu podmiotów przy wycenie na poziomie około  5 x EV/ EBITDA. 
ZPC Otmuchów będzie mógł dokonad akwizycji, które przyniosą co najmniej 10 mln zł EBIDTA oraz co 
najmniej 120 mln zł dodatkowego przychodu rocznie- po 2 latach (aktualnie akwizycje nowych 
podmiotów nie zostały ujęte w prognozach finansowych i nie zostały uwzględnione w wycenie). 

Ponadto naszym zdaniem, ze względu na korzyści skali oraz optymalizację działalności Spółek 
przejmowanych po akwizycji, marża generowana przez przejęte Spółki w kolejnych latach będzie rosła 
(Spółka dokonała już w 2008 roku akwizycji Victoria Sweet, gdzie udało się natychmiast poprawid 
efektywnośd działania, a rentownośd Otmuchowa po przejęciu wzrosła w roku 2008 w stosunku do roku 
2007 z 5,48% do 8,23% na poziomie EBITDA). Ze względu na specyfikę działalności Spółki (centralizacja 
zakupów, sprzedaży, specjalizacja w produkcji dla poszczególnych zakładów) każda kolejna akwizycja 
stwarza szansę dalszej optymalizacji kosztów przy wykorzystaniu korzyści skali. 

Plany Spółki przewidują dokonanie dwóch akwizycji w ciągu najbliższych 18 miesięcy. W przypadku 
jednej z nich Spółka prowadzi zaawansowane negocjacje i przewiduje zamknięcie procesu do przełomu 
2010 i 2011 roku. Do tej pory nie podjęła jednak żadnych wiążących zobowiązao. 

 

Wzrost organiczny 

Otmuchów prowadzi inwestycje mające na celu rozbudowę mocy produkcyjnych i optymalizację 
kosztów produkcji.  

Bieżące wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi w przypadku wyrobów śniadaniowych ok. 85%. W 
przypadku przekąsek wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi ok. 70%, co umożliwia pełne 
zaspokojenie popytu. W przypadku żelek moce produkcyjne są niższe niż zapotrzebowanie. Budowa 
zakładu do produkcji żelek, galaretek, będąca jednym z celów emisji, umożliwi pełne zaspokojenie 
popytu oraz powstanie zapasu mocy produkcyjnych. Po pełnym uruchomieniu wyżej wymienionej linii 
produkcyjnej, możliwa będzie optymalizacja produkcji na pozostałych wydziałach produkcyjnych, co 
pozwoli na realne podwojenie zdolności produkcyjnych Biorąc pod uwagę wzrost mocy produkcyjnych 
wygenerowany przez inwestycje finansowane z Emisji, naszym zdaniem zdolności produkcyjne po 
inwestycjach będą wystarczające do zrealizowania wzrostu organicznego w okresie prognozy.  

Działania planowane w związku z pozyskaniem wpływów z emisji przedstawione są w poniższej tabeli.  
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Tabela 16 Działania związane z rozwojem organicznym, które sfinansowane zostaną z emisji akcji 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

Ponadto Otmuchów planuje rozwój bazy odbiorców. W kwietniu 2010 r. Spółka rozpoczęła produkcję 
jako kwalifikowany dostawca wiodącej na świecie firmy z branży śniadaniowej. Obecnie prowadzone są 
zaawansowane rozmowy z producentem farmaceutyków (Otmuchów pozytywnie przeszedł audyt 
weryfikujący) oraz jedną z największych w Polsce sieci handlowych (próbki produktów zostały 
zaakceptowane). W celu intensyfikacji eksportu Otmuchów rozpoczął także rozmowy z potencjalnymi 
zagranicznymi partnerami handlowymi w Czechach i Rosji. 

W najbliższych latach Otmuchów zamierza rozszerzyd portfel produktów. Aktualnie testowana jest nowa 
linia produktów pod marką To Eat składająca się z koktajli owocowych oraz musli. Ponadto trwają prace 
nad nową gamą żelek i galaretek o działaniu prozdrowotnym oraz nad słonymi przekąskami o mniejszej 
zawartości tłuszczu. 

 

 

 

Polityka dywidendy 

W latach 2010-2011 zarząd Otmuchowa nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy wypłaty dywidendy. Polityka dywidendy na kolejne lata nie została zdefiniowana. 

 

                                                                        
2 Żywnośd może byd określana jako funkcjonalna, jeśli udokumentowany jest jej pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne zachodzące w 
organizmie, polegający na poprawie zdrowia lub obniżaniu ryzyka zachorowalności na określoną chorobę (International Life Science Institute). 

Wyszczególnienie cele zadania produkcyjnego 

dokooczenie budowy magazynu wyrobów gotowych i 
hali produkcyjnej z infrastrukturą 

zwiększenie zdolności magazynowych i produkcyjnych, 
ograniczenie kosztów logistyki 

nowa linia do żelek z infrastrukturą o wydajności 2t/h zwiększenie zdolności produkcyjnych, nowy asortyment 
(żelki funkcjonalne2, żelki nadziewane, inne), ograniczenie 
kosztów produkcji, poprawa jakości wyrobów 

modernizacja linii do produkcji „ptasiego mleczka” zwiększenie powtarzalności produktu, ograniczenie 
kosztów produkcji „ptasiego mleczka” 

linia do produkcji wyrobów typu fitness wprowadzenie do produkcji nowego asortymentu  

linia do produkcji draży wprowadzenie nowych asortymentów draży, zwiększenie 
zdolności produkcyjnych, ograniczenie kosztów produkcji 

przeniesienie chrupek z zakładu w Otmuchowie do 
Nysy 

ograniczenie kosztów logistycznych 

rozbudowa suszarni oraz dodatkowy automat pakujący 
z wagą 

zwiększenie zdolności produkcyjnych i ograniczenie 
kosztów produkcji 
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Czynniki ryzyka 
 

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy  

Udział głównego odbiorcy Spółki w sprzedaży wynosi około 70%. Spółka współpracuje z wyżej 
wymienionym odbiorcą od 11 lat i współpraca ta jest korzystna dla obu stron. Udział ten jest podzielony 
na pięd niezależnych podgrup produktowych, w których Spółka konkuruje z różnymi firmami. 
Dywersyfikacja sprzedaży obniża ogólne ryzyko związane z uzależnieniem od jednego odbiorcy. Mimo to 
istnieje ryzyko, że działania głównego odbiorcy będą miały niekorzystny wpływ na poziom produkcji oraz 
poziom realizowanych marż Spółki. W celu minimalizacji ewentualnych skutków tego ryzyka Spółka 
prowadzi działania zmierzające do dywersyfikacji struktury odbiorców. Celem Spółki jest 
zdywersyfikowanie sprzedaży w taki sposób, aby udział głównego odbiorcy w całkowitej sprzedaży 
Spółki stanowił nie więcej niż 40% całości sprzedaży w ciągu 3 lat. 

 

 

Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki 

Założenia przyjęte do wyceny Spółki zakładają realizację przyjętej przez Spółkę strategii dalszego 
rozwoju oraz umacniania pozycji rynkowej. Szybki wzrost, jaki Spółka osiągnęła w latach 2007-2009, 
świadczy o pozytywnej weryfikacji strategii Spółki przez rynek. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia 
czynników niezależnych od Spółki, które przeszkodzą w realizacji strategii, co będzie skutkowad 
spadkiem wartości wyceny Spółki. W przypadku wystąpienia takiego ryzyka Spółka zmodyfikuje strategię 
tak, by umożliwid realizację celów strategicznych. 

 

 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym  

Aktualnie Spółka jest jednym z największych na rynku przedsiębiorstw dostarczających asortyment dla 
odbiorców z sektora B2B. Silna pozycja rynkowa Spółki stanowi jedną z przewag konkurencyjnych. 
Ponadto Spółka dostarcza produkty z trzech różnych sektorów (słodycze, wyroby śniadaniowe, słone 
przekąski), dzięki czemu jego oferta jest szersza, co dodatkowo wzmacnia jego przewagę konkurencyjną 
w rozmowach z kontrahentami.  

Nie należy wykluczyd, że wzrost konkurencji spowoduje spadek marż w gałęziach działalności Spółki. 

 

 

 
Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów  
w wyniku spożycia wyrobów 

Spółka posiada certyfikaty jakości produkcji BRC, HACCP oraz przechodziła wielokrotnie audyty produkcji 
przeprowadzone przez kluczowych odbiorców. Produkcja w każdym z zakładów Spółki jest poddawana 
szczegółowej kontroli i cechuje się bardzo restrykcyjnymi wymogami bezpieczeostwa, higieny i jakości. 
Pomimo zapewnienia ponadprzeciętnych środków ostrożności istnieje ryzyko, że w produkcie 
wytworzonym w zakładach Spółki może znaleźd się ciało obce, które może zagrozid zdrowiu lub życiu 
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konsumenta. W dotychczasowej historii działalności Spółki nie było przypadków takiego zdarzenia, 
jednakże Spółka nie może zagwarantowad, że nie będzie ono nigdy miało miejsca. Zrealizowanie się 
takiego ryzyka mogłoby mied kluczowy wpływ na reputację Spółki, mogłoby wiązad się z koniecznością 
zapłacenia wysokich kar lub odszkodowao, jak również z utratą lub ograniczeniem zamówieo, co miałoby 
negatywny wpływ na działalnośd Spółki. 

 

 

Ryzyko pozyskania z Emisji środków mniejszych niż zakładane 

Oczekiwana wartośd wpływów z emisji wyniesie 57,25 mln PLN. Istnieje ryzyko, że w procesie 
budowania księgi popytu zostanie ustalona cena emisyjna niższa od oczekiwanej. Jednak z analizy 
rachunku przepływów pieniężnych wynika, że w przypadku pozyskania z emisji wpływów niższych niż 
zakładane, Spółka będzie w stanie finansowad inwestycje ze środków własnych, a ponadto istnieje 
możliwośd pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego lub rozłożenia inwestycji w czasie. 

 

 

Ryzyko związane ze zmianami cen podstawowych surowców  
oraz kursów walut 

Istnieje ryzyko, że znaczna zmiana cen surowców strategicznych stosowanych w procesie produkcji może 
negatywnie wpłynąd na osiągane przez Spółkę marże. W celu zabezpieczenia się przed skutkami 
zrealizowania się tego ryzyka Spółka kontraktuje ceny surowców strategicznych z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. Pozwala to aktywnie zarządzad cenami surowców oraz w rezultacie cenami sprzedaży – 
w przypadku gwałtownych zmian surowców Spółka ma wystarczająco dużo czasu na renegocjacje cen z 
odbiorcami. Na ceny surowców mogą mied bezpośredni wpływ duże wahania kursów walut, dlatego 
Spółka dąży do nabywania surowców w PLN – gdy jest to możliwe. Ponadto, w przypadku wystąpienia 
istotnej ekspozycji na ryzyko walutowe, Spółka zabezpiecza się poprzez otwieranie odpowiednich pozycji 
na kontraktach terminowych. 

Taka polityka w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi pozwoliła skutecznie 
zabezpieczyd Spółkę przed skutkami zrealizowania się tego ryzyka. W prognozach przyjęto założenie o 
braku wpływu zmian cen surowców i kursów walut na wyniki Spółki. W przypadku niekorzystnych zmian 
tych parametrów istnieje ryzyko spadku wartości wyceny Spółki. 
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Udział Otmuchowa  
w rynku „ptasiego 
mleczka” 31% 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka rynku 
 

Działalnośd Otmuchowa skupia się na trzech rynkach: słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów 
śniadaniowych. Koniunktura na tych rynkach oraz ich rozwój i perspektywy na przyszłośd bezpośrednio 
wpływają na działalnośd operacyjną Spółki. Ze względu na dotychczasową znikomą wartośd eksportu, 
pominięto charakterystykę rynków zagranicznych. 

 

 

Rynek słodyczy 

W 2009 r. wartośd rynku słodyczy osiągnęła 6,4 mld PLN, a według przewidywao ekspertów w roku 2010 
sprzedaż branży może wzrosnąd o 5% 

3
.   

 

Rysunek 6 Udział poszczególnych segmentów w wartości rynku słodyczy w 2009 r. 

`  

źródło: Katarzyna Kucharczyk, Słodycze nie boja się kryzysu, Rzeczpospolita, 02.04.2010 

 

Jednym z największych segmentów rynku słodyczy, obok czekolady i ciastek, są praliny. Do segmentu 
tego należy „ptasie mleczko” oraz galaretki, czyli istotne pozycje w ofercie produktowej Otmuchowa. 
Rynek pralin do kooca sierpnia 2009 r. osiągnął wartośd 1,2 mld PLN. Na przestrzeni okresu listopad 
2008 – październik 2009 sprzedano 32,2 tys. ton pralin, z czego 44,6% stanowiło „ptasie mleczko”, 29,7% 
czekoladki jednorodne, 20% praliny mieszane i 5,7% galaretki w czekoladzie

4
. Tak duży udział „ptasiego 

mleczka” wskazuje na duże przywiązanie polskich konsumentów do tej kategorii produktów. Udział 
Otmuchowa w sprzedaży „ptasiego mleczka” pod względem ilościowym wyniósł 31,3% . 

 

Specyficzną podgrupą rynku słodyczy, należącą do segmentu cukierków, są żelki. W ostatnich latach była 
to najszybciej rozwijająca się częśd rynku słodyczy. W 2009 r. segment żelek wart był 196,8 mln PLN, co 

                                                                        
3 Katarzyna Kucharczyk, Słodycze nie boja się kryzysu, Rzeczpospolita, 02.04.2010 
4 Przed świętami rośnie sprzedaż pralin – artykuł branżowy na temat rynku pralin, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 02.11.2009. 
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Udział Otmuchowa  
w rynku żelek 16,4% 

 

Przeciętna roczna 
konsumpcja słodyczy 
(kg/os) 

Wielka Brytania    10,5  

Niemcy   8,0 

Polska   3,6  
 

stanowiło 20% sprzedaży cukierków.  W tym okresie sprzedano 18,7 tys. ton żelek
5
. Udział Otmuchowa 

pod względem ilościowym wyniósł 16,4% .
 
 

Przeciętna konsumpcja czekolady i wyrobów cukierniczych w Polsce w 2008 r. wyniosła średnio 3,6 kg na 
osobę rocznie. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej spożycie słodyczy jest wciąż stosunkowo 
niskie – w Niemczech w 2008 r. wyniosło 8 kg/os., a w Wielkiej Brytanii 10,5 kg/os

6
. Oznacza to, że rynek 

ten posiada wciąż istotny potencjał rozwojowy. Przewidujemy, że w najbliższych latach rynek słodyczy 
powinien rozwijad się w tempie 5-7% rocznie. 

 

 

Rynek słonych przekąsek 

Do rynku słonych przekąsek zalicza się chipsy (w tym prażynki), chrupki, paluszki, precelki, orzeszki, 
krakersy oraz prażoną kukurydzę. W okresie sierpieo 2008 - lipiec 2009 Polacy kupili 106,5 tys. ton 
słonych przekąsek za kwotę 1,9 mld PLN. Pod względem wartościowym rynek ten wzrósł o 13 %, a pod 
względem ilościowym o 6% w stosunku do poprzedniego okresu

7
. 

 

Rysunek 7 Udział poszczególnych segmentów w rynku (wartościowo i ilościowo) 

      WARTOŚCIOWO                           ILOŚCIOWO 

 

 

źródło: Nielsen (VIII 2008-IX 2009) na podstawie Kochlewska E., Słodkie zyski ze słonych łakoci – artykuł branżowy na 
temat rynku słonych przekąsek, http://www.portalspozywczy.pl/inne/slodycze_przekaski/artykuly/slodkie-zyski-ze-
slonych-lakoc, 24281.html  

 

Wśród produktów Otmuchowa zaliczanych do słonych przekąsek znajdują się chrupki i prażynki. Pod 
względem wartościowym chrupki są drugą po chipsach największą kategorią słonych przekąsek, 
natomiast pod względem ilościowym zajmują one trzecią pozycję. Na przełomie lat 2007-2008 wartośd 
ich sprzedaży wyniosła 36 mln PLN, a rok później 38 mln PLN. 

Na rynku słonych przekąsek istotne znaczenie, zwłaszcza pod względem ilościowym, mają produkty 
sprzedawane pod markami własnymi sieci handlowych. Ze względu na ich relatywnie niższe ceny 
stanowią one mniejszą częśd rynku w ujęciu wartościowym

8
. 

 

 

 

 

                                                                        
5 Konsument bardzo wymagający – artykuł branżowy na temat rynku żelek, Wiadomości Handlowe, Nr 2(82) Luty 2009, Miękkie słodycze – rynek 

żelków i pianek – artykuł branżowy na temat rynku żelek, Hurt&Detal Ogólnopolskie pismo rynku FMCG Nr 6(28) 2008 
6 GUS, Hurt&Detal nr 9 (43) 2009 
7 Kochlewska E., Słodkie zyski ze słonych łakoci – artykuł branżowy na temat rynku słonych przekąsek, 

http://www.portalspozywczy.pl/inne/slodycze_przekaski/artykuly/slodkie-zyski-ze-slonych-lakoci,24281.html 
8 Ibidem 
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Przeciętna roczna 
konsumpcja słonych 
przekąsek (kg/os) 

Wielka Brytania  7,5  

Niemcy   3,2 

Polska   2,0  

Tabela 17 Udział głównych producentów w sprzedaży słonych przekąsek w podziale na kategorie produktów 

producent ilośd wartośd 

Frito Lay 33% 39% 

Lorenz (w tym Lajkonik) 25% 30% 

marki prywatne 21% 11% 

pozostali 21% 19% 

źródło: MEMBR (IX 2008-VIII 2009) na podstawie Kochlewska E., Słodkie zyski ze słonych łakoci – artykuł branżowy na 
temat rynku słonych przekąsek, http://www.portalspozywczy.pl/inne/slodycze_przekaski/artykuly/slodkie-zyski-ze-
slonych-lakoci, 24281.html 

 

Obecnie spożycie słonych przekąsek w Polsce wynosi ok. 2 kg/os. rocznie, natomiast w Wielkiej Brytanii 
7,5 kg/os

9
. Zgodnie z szacunkami Otmuchowa spożycie słonych przekąsek w Niemczech wynosi 3 kg/os. 

Tak duża różnica pomiędzy spożyciem w Polsce a w krajach Europy Zachodniej wskazuje na duży 
potencjał rozwojowy tego rynku. Przewidujemy, że rynek słonych przekąsek powinien rosnąd w tempie 
min. 5% rocznie. 

 

 

Rynek wyrobów śniadaniowych 

Wartośd rynku płatków śniadaniowych w 2009 r. wyniosła 628 mln PLN, a wielkośd 48 tys. ton. 
Najszybciej rozwijającą się kategorią jest musli, którego wartośd sprzedaży w 2009 r. wyniosła  
99 mln PLN, co stanowiło wzrost o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto obserwuje się 
wzrost cen na jednostkę produktu, co świadczy o rosnącym popycie na wyroby wyższej jakości. 

 

Rysunek 8 Wartośd (mln PLN) i wielkośd (tys. t) rynku płatków śniadaniowych w Polsce w latach 2003-2009 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A., na podstawie raportu Breakfast Cereals – Poland. Country Sector Briefing, Euromonitor 
International 2008  

 

 

                                                                        
9 Otto P., Polacy wypiją mniej piwa, ale kupią dużo więcej słonych przekąsek – artykuł branżowy na temat rynku  

słonych przekąsek, Gazeta Prawna, 04.08.2009 
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Przeciętna roczna 
konsumpcja płatków 
śniadaniowych (kg/os) 

Wielka Brytania 6,0  

Niemcy   2,0  

Polska   1,0 

Silna korelacja 
rozwoju marek 
prywatnych z 
rozwojem 
nowoczesnych 
kanałów dystrybucji 
(hipermarkety i sieci 
dyskontowe) 

Cel właścicieli 
nowoczesnych kanałów 
dystrybucji: do 80% 
sprzedaży pod markami 
prywatnymi 

Statystyczny Polak rocznie spożywa ok. 1 kg płatków. Dla porównania statystyczny mieszkaniec Wielkiej 
Brytanii jada rocznie ok. 6 kg płatków śniadaniowych, a mieszkaniec Niemiec ok. 2 kg

10
. Rosnące 

spożycie wyrobów śniadaniowych oraz duża dysproporcja pomiędzy rynkiem polskim a rynkami krajów 
Europy Zachodniej wskazują na bardzo dobre perspektywy rozwoju tego rynku.  

Zgodnie z prognozami Euromonitor International, rynek płatków śniadaniowych w Polsce powinien 
rosnąd w tempie 4,6% rocznie pod względem wartościowym i 4,1% pod względem ilościowym, osiągając 
w roku 2013 wartośd 760 mln PLN i wielkośd 57 tys. ton 

 

Rysunek 9 Prognozy wzrostu wartości (mln PLN) i wielkości (tys. t) rynku płatków śniadaniowych w Polsce w latach 2010-2013 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A., na podstawie raportu Breakfast Cereals – Poland. Country Sector Briefing, Euromonitor 
International 2008 

 
Marki prywatne  

Rynek produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych podzielony jest na trzy podstawowe kategorie: 

 prywatne marki, 

 lokalne marki, 

 globalne marki.   

Rynek w Polsce w ostatnich latach upodobnił się do rynków Europy Zachodniej – tendencje 
obserwowane tam kilka lat temu są obecnie widoczne w Polsce. Istnieje klika głównych marek 
globalnych, których pozycja jest coraz silniejsza, oraz marki lokalne uwzględniające specyfikę 
konsumentów z danego regionu. Wzrasta znaczenie marek prywatnych, w oparciu o które budowane są 
oferty produktowe sieci sprzedaży, w tym dyskontów. 

Naszym zdaniem w ciągu następnych kilku lat w Polsce najszybciej będzie rosła sprzedaż prywatnych 
marek. Stanie się to kosztem lokalnych marek, które stopniowo oddają rynek dla producentów marek 
prywatnych oraz marek globalnych. Wynika to bezpośrednio z dynamicznego rozwoju nowoczesnych 
kanałów sprzedaży (sieci dyskontowe oraz sieci hipermarketów). Strategią właścicieli nowoczesnych 
kanałów dystrybucji jest sprzedaż docelowo nawet do 80% produktów pod markami prywatnymi. W 
związku z powyższym rozwój marek prywatnych jest silnie skorelowany z rozwojem nowoczesnych 
kanałów dystrybucji. 

 

                                                                        
10 Zdrowe śniadanie – rynek płatków śniadaniowych i musli – artykuł branżowy na temat rynku płatków śniadaniowych,  
Hurt&Detal Ogólnopolskie pismo rynku FMCG Nr 5(27) 2008. 
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Marki prywatne i 
marki globalne 
stopniowo wypierają z 
rynku marki lokalne 

Udział sprzedaży 
marek prywatnych w 
Polsce na rynku 
spożywczym jest dużo 
niższy niż w większości 
krajów Europy 
Zachodniej 

Polacy coraz chętniej 
kupują marki 
prywatne 

Rysunek 10 Zmiany w podziale udziałów rynkowych – obecne tendencje światowe 

 

Źródło: ZPC Otmuchów S.A. 

 

W ostatnich latach popularnośd marek prywatnych na rynku Polskim sukcesywnie rośnie, jednakże 
udział sprzedaży tych marek jest w dalszym ciągu ponad dwukrotnie niższy niż w większości krajów 
Europy Zachodniej. Sugeruje to olbrzymi potencjał wzrostu dla Spółek, które swój rozwój opierają o 
produkcję marek prywatnych.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: ZPC Otmuchów S.A., na podstawie raportu Verdict Research, maj 2009. 

 

W ciągu ostatnich lat zmienił się sposób postrzegania marek prywatnych – Polacy uważają je nie tylko za 
sposób na oszczędne zakupy, ale także zauważają wzrost jakości tych produktów. Obecnie Polacy 
dostrzegają w markach prywatnych produkty, które w dalszym ciągu są korzystne cenowo, natmiast 
jakościowo niewiele ustępują liderom rynkowym. 
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Rysunek 12 Postrzeganie marek prywatnych – procent respondentów, którzy deklarują zakup marek prywatnych i zgodzili się z 
poniższymi stwierdzeniami 

 

Źródło: Private labels in Poland – selected results of the study, PMR Research, listopad 2009, s. 3, 
http://www.research-pmr.com/_i/images/wp/Private_labels_in_Poland.pdf 

 

W związku z opisanymi  powyżej tendencjami, oczekujemy że mniejsze sieci dykontowe również będą 
tworzyły marki własne. Jest to naszym zdaniem jeden z kolejnych czynników, które zwiększą popyt na 
wyroby  ZPC Otmuchów.  
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Wyniki finansowe 
 

 
Analiza historycznych danych finansowych 

 

Prezentowany okres działalności Spółki obejmuje lata, w których prowadzono duże inwestycje w 
zwiększanie zdolności produkcyjnych i modernizację technologii. Działania te umożliwiły dynamiczny 
wzrost przychodów – średnio o 24% rocznie. Tak intensywny wzrost przychodów możliwy był dzięki 
następującym wydarzeniom: 

 zakup spółki Victoria Sweet w 2008 roku, który doprowadził do zwiększenia mocy produkcyjnych i 
rozwoju sprzedaży „ptasiego mleczka” oraz wprowadzenia do produkcji nowego asortymentu 
(żelek, galaretek w cukrze i chrupek w czekoladzie); 

 zakup nowej linii do produkcji wyrobów śniadaniowych w 2009, który doprowadził do podwojenia 
mocy produkcyjnych tego asortymentu; 

 istotny wzrost sprzedaży chrupek dla odbiorców sieciowych. 

 

Tabela 18 Rachunek zysków i strat Otmuchowa za lata 2007-2009 (wariant kalkulacyjny) [tys. PLN] 

   za okres   01.01.2007- 
31.12.2007 

01.01.2008- 
31.12.2008 

01.01.2009- 
31.12.2009 

I. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 91 425 116 815 140 547 

  przychody netto ze sprzedaży produktów 90 215 112 897 138 506 

  przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 211 3 918 2 041 

II. koszty sprzedanych prod. tow. mat. 70 128 90 728 107 316 

  koszty wytworzenia sprzed. produktów 69 139 87 387 105 612 

  wartośd sprzedanych towarów i materiałów 989 3 342 1 704 

III. zysk (strata) brutto ze sprzedaży (i-ii) 21 297 26 087 33 231 

IV. koszty sprzedaży 14 777 14 669 15 092 

V. koszty ogólnego zarządu 4 452 5 269 7 099 

VI. zysk ze sprzedaży (iii-iv-v) 2 068 6 148 11 041 

  pozostałe przychody operacyjne 37 357 176 

  pozostałe koszty operacyjne 284 488 636 

VII. zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 822 6 017 10 581 

  przychody finansowe 1 714 1 455 2 353 

  dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 

  odsetki 1 714 1 455 2 320 

  zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 

  aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

  Inne 0 0 34 
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   za okres   01.01.2007- 
31.12.2007 

01.01.2008- 
31.12.2008 

01.01.2009- 
31.12.2009 

  koszty finansowe 772 1 210 1 003 

  odsetki 688 995 917 

  strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 

  aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

  inne 84 215 86 

VIII. zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 765 6 263 11 931 

  wynik zdarzeo nadzwyczajnych 0 0 0 

IX. zysk (strata) brutto 2 765 6 263 11 931 

  podatek dochodowy 680 1 295 2 309 

  pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zw. straty) 0 0 0 

X. zysk (strata) netto 2 085 4 968 9 621 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

W prezentowanym okresie zysk z działalności operacyjnej wzrastał w tempie 141% rocznie. Na tak 
intensywną dynamikę wzrostu wpłynęło zarówno rozszerzenie skali prowadzonej działalności, jak i 
optymalizacja kosztów. Działania optymalizacyjne przyczyniły się do zmniejszenia udziału kosztów 
sprzedaży w przychodach netto – z 16,2 % w 2007 r. do 10,7% w 2009 r. Zwracamy uwagę, że nie było to 
zdarzenie jednorazowe – po przejęciu Spółki Victoria Sweet Spółka uzyskała natychmiastową synergię – 
oferta słodyczy produkowanych przez Victoria Sweet została wprowadzona do dotychczasowych 
odbiorców Otmuchowa (dotyczy to w szczególności sprzedaży dla hurtowni). Otmuchów natomiast mógł 
wprowadzid szeroko swój asortyment do odbiorców Victoria Sweet. Dzięki tym działaniom możliwa była 
natychmiastowa optymalizacja kosztów sprzedaży.  

Ze względu na specyfikę działalności ZPC Otmuchów (centralizacja zakupów, centralizacja sprzedaży, 
specjalizacja produkcji poszczególnych zakładów) korzyści skali uzyskiwane w przypadku akwizycji dają 
szczególnie dobre efekty. Z tego powodu akwizycje przyczynią się naszym zdaniem do dalszej 
optymalizacji kosztów oraz dalszego wzrostu marż na poszczególnych poziomach wyników. 

Wysokie przychody finansowe (przewyższające koszty finansowe) wynikają z odsetek płatnych przez 
odbiorców za terminy płatności powyżej ustawowego, 30 dniowego terminu płatności. 

Tabela 19 Wybrane wskaźniki rentowności Otmuchowa w latach 2007-2009 

wyszczególnienie 01.01.2007 - 
31.12.2007 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

stopa marży brutto 23,3% 22,3% 23,6% 

rentownośd EBITDA 5,5% 8,2% 10,7% 

rentownośd działalności operacyjnej 2,0% 5,2% 7,5% 

rentownośd kapitału własnego ROE 14,2% 16,8% 24,5% 

rentownośd aktywów ogółem ROA 4,5% 6,3% 9,7% 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

Stopa marży brutto – zysk ze sprzedaży brutto do przychodów netto ze sprzedaży  

Rentownośd EBITDA – stosunek zysku EBITDA do przychodów netto ze sprzedaży 

Rentownośd działalności operacyjnej – stosunek zysku z działalności operacyjnej do przychodów netto ze sprzedaży 

ROE – zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu   

ROA – zysk netto do stanu aktywów na koniec okresu 

 

Działania Otmuchowa, zmierzające do optymalizacji kosztów, umożliwiły systematyczny wzrost 
wszystkich wyszczególnionych powyżej wskaźników rentowności. Jak już wspomniano powyżej, 
działalnośd Spółki, pozwala na dużą optymalizację kosztów. Na dzieo dzisiejszy Spółka dokonała już 
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istotnych działao optymalizujących, dalsza poprawa rentowności organicznie będzie możliwa wraz ze 
wzrostem działalności dzięki korzyściom skali oraz w wyniku akwizycji kolejnych podmiotów i włączenia 
ich w struktury grupy. 

Tabela 20 Bilans Otmuchowa w latach 2007-2009 [tys. PLN] 

 AKTYWA stan na dzieo:   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

I. aktywa trwałe 18 410  36 319    54 734  

1. wartości niematerialne i prawne 325  518  478  

2. rzeczowy aktywa trwałe   17 510     33 883  52 513  

3. należności długoterminowe             

4. inwestycje długoterminowe     1 102  1 102  

5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 575  816  642  

II. majątek obrotowy 28 016    42 933    44 093  

1. zapasy 3 562  5 298  5 870  

2. należności krótkoterminowe  23 859     35 938     36 821  

3. inwestycje krótkoterminowe 501   1 564   1 162  

4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   93  133  239  

aktywa razem    46 426     79 252     98 827  

PASYWA stan na dzieo:   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

I. kapitał własny    14 674     29 640     39 262  

II. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    31 752     49 612     59 565  

1. rezerwy na zobowiązania  2 564   2 735   3 217  

2. zobowiązania długoterminowe  2 202     11 190     19 806  

3. zobowiązania krótkoterminowe     26 936     35 509     36 365  

3.1. wobec jednostek powiązanych 489  402   1 062  

w tym: z tytułu dostaw i usług  0 402   1 062  

3.2. wobec pozostałych jednostek    26 323     34 957     35 109  

w tym: z tytułu dostaw i usług    16 224     20 317     22 401  

w tym: kredyty i pożyczki  7 998     11 753   7 863  

3.3. fundusze specjalne 123  150  194  

4. rozliczenia międzyokresowe   50  177  177  

pasywa  razem    46 426     79 252     98 827  

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

 

Największą częśd aktywów Otmuchowa stanowią rzeczowe aktywa trwałe, co warunkowane jest 
produkcyjnym charakterem działalności. Wzrost udziału aktywów trwałych w latach 2007-2009 wynikał z 
budowy magazynu surowców i wyrobów, modernizacji linii produkcyjnych oraz zakupu nowych maszyn. 

Istotną częścią aktywów są także należności krótkoterminowe. W wyniku inwestycji w aktywa trwałe 
oraz w wyniku poprawy okresu spływu należności w 2009 r., udział należności w sumie bilansowej uległ 
istotnemu obniżeniu. Podobną tendencję można było zaobserwowad w przypadku zapasów. 

Pasywa Otmuchowa wzrosły w 2009 r. o 113% w stosunku do 2007 r. Głównymi czynnikami wzrostu 
było zwiększenie zysku netto i zysków zatrzymanych, dokapitalizowanie Spółki przez akcjonariuszy oraz 
wzrost zobowiązao długoterminowych.  

Wśród zobowiązao Spółki dominującą pozycję stanowiły zobowiązania handlowe, rosnące stopniowo 
wraz ze wzrostem skali działalności. 
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Wartośd długu netto Spółki na koniec lipca 2010 wynosi około 33 mln zł. Polityka zarządu jest taka, aby 
zobowiązania z tytułu kredytów bankowych nie przekraczały 3,5 x wartośd EBITDA i jest to naszym 
zdaniem wartośd zadłużenia realna do uzyskania na rynku przy aktualnie planowanych warunkach. 
Planowana EBITDA na koniec 2010 roku wynosi 18 mln zł, co oznacza że Spółka na koniec roku 2010 
będzie posiadała co najmniej 27- 30 mln zł wolnej zdolności kredytowej (dla EBITDA z roku 2009 – 15 
mln zł, bieżąca wolna zdolnośd kredytowa wynosi 24,5 mln zł). W związku z tym Spółka może bez 
zagrożenia negatywnego wpływu na działalnośd pozyskad dodatkowe fundusze na inwestycje lub 
finansowanie akwizycji.  

Tabela 21 Wskaźniki rotacji Otmuchowa w latach 2007-2009 (w dniach) 

wyszczególnienie 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

okres spływu należności krótkoterminowych 94 111 94 

okres spłaty zobowiązao handlowych 83 82 79 

okres spłaty zobowiązao bieżących 124 129 105 

wskaźnik rotacji zapasów 14 16 15 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

Okres spływu należności krótkoterminowych – należności krótkoterminowe ogółem* 360 dni przez przychody ze 
sprzedaży 

Okres spłaty zobowiązao handlowych – zobowiązania handlowe*360 dni przez koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów  

Okres spłaty zobowiązao bieżących – zobowiązania handlowe powiększone o zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek (z wyłączeniem kredytów i pożyczek długoterminowych) przez koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 

Okres rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu * 360 dni przez przychody ze sprzedaży   

 

Działalnośd Otmuchowa charakteryzuje się bardzo krótkim cyklem rotacji zapasów – w 2009 r. wynosił 
on 15 dni, co nawet w branży spożywczej jest uznawane za wyjątkowo dobry wynik. Cykl rotacji zapasów 
udało się utrzymad na zbliżonym poziomie pomimo znacznego wzrostu skali działalności w latach 2008 i 
2009. 

Otmuchów zamyka lukę pomiędzy okresem spływu należności handlowych a okresem spłaty zobowiązao 
handlowych poprzez wykorzystanie linii kredytowych. 

 

Tabela 22 Wskaźniki płynności Otmuchowa w latach 2007-2009 

wyszczególnienie 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

wskaźnik płynności I - ogólnej płynności  1,04 1,21 1,21 

wskaźnik płynności II - szybkiej płynności 0,90 1,06 1,04 

wskaźnik płynności III - szybkiej wypłacalności 0,02 0,01 0,02 

źródło: ZPC Otmuchów S.A 

Wskaźnik płynności I – ogólnej płynności – aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe przez 
zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności III – szybkiej wypłacalności – środki pieniężne i papiery wartościowe przez zobowiązania 
krótkoterminowe 

 

Wskaźniki płynności Otmuchowa kształtują się na poziomie uznawanym za bezpieczny w branży 
spożywczej. Ze względu na fakt, że głównymi odbiorcami Spółki są sieci handlowe, w Spółce utrzymuje 
się relatywnie wysoki poziom należności handlowych. Jednoczenie Otmuchów utrzymuje stosunkowo 
długie terminy płatności zobowiązao handlowych, dzięki czemu możliwe jest sprawne zarządzanie 
finansami i nie ma potrzeby utrzymywania wysokiego stanu gotówki – kredyt w rachunku bieżącym 
pozwala na efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi. 
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Prognozy wyników finansowych 

Poniżej zaprezentowane zostały prognozy finansowe na lata 2010-2011. Zgodnie z nimi przychody 
Otmuchowa powinny rosnąd w tempie średnio 16,6% rocznie. Jest to wzrost szybszy niż prognozowany 
wzrost rynków, na których działa Spółka (prognozowany wzrost rynków 4%-7% w zależności od 
kategorii, patrz punkt Charakterystyka rynku). Wynika to z faktu, że Otmuchów jest w fazie 
dynamicznego wzrostu spowodowanego rosnącą popularnością marek prywatnych. Do tej pory wzrost 
przychodów Spółki ograniczony był zdolnościami produkcyjnymi, jednak w wyniku pozyskania środków z 
emisji zrealizowane zostaną inwestycje zwiększające moce produkcyjne. Założenia dotyczące 
przychodów opierają się na nowych kontraktach podpisanych w 2010 r. oraz kontraktach, które 
prawdopodobnie zostaną podpisane w 2010 i 2011 r. (obecnie Spółka prowadzi zaawansowane 
rozmowy z nowymi odbiorcami). Ponadto, zgodnie z danymi historycznymi, wzrost przychodów rok do 
roku w 2008 wyniósł 28%, a w 2009 roku 20%. Założenie w latach 2010-2011 średnio 16,6%-owego 
wzrostu rocznie jest więc stosunkowo konserwatywne w zestawieniu z danymi historycznymi. 

Projekcje finansowe nie zakładają planowanych akwizycji, gdyż na dzieo raportu analitycznego nie 
zostały w tym zakresie powzięte żadne wiążące zobowiązania. 

Tabela 23 prognoza wyników finansowych w zestawieniu z danymi historycznymi *tys. PLN+ 

Pozycja 2008 2009 2010P 2011P 2009/08 2010/09 2011/10 

Przychody 116 815 140 547 160 811 191 232 +20% +14% +19% 

EBITDA 9 615 15 068 18 096 23 724 +57% +20% +31% 

marża EBITDA 8,23% 10,72% 11,25% 12,41%       

zysk brutto 6 263 11 931 15 751 19 993 +91% +32% +27% 

zysk netto 4 968 9 621 12 758 16 194 +94% +33% +27% 

źródło: ZPC Otmuchów, P- prognoza DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów spółki, bez 
uwzględnienia efektów akwizycji 

Wzrost marży EBITDA prognozowany przez Spółkę wynika z optymalizacji kosztów produkcji w wyniku 
wzrostu korzyści skali. Również aktualnie prowadzone inwestycje w nowe linie produkcyjne pozwolą na 
dalszą optymalizację kosztów.  

Dalsza, istotna poprawa rentowności może nastąpid w wyniku akwizycji kolejnych podmiotów i 
włączenia ich w struktury grupy – co nie zostało odzwierciedlone w projekcjach finansowych. 

Tabela 24 Prognoza struktury przychodów Spółki w tys. PLN i w % 

Wyszczególnienie 2009 2010P 2011P 2009 2010 2011 

Słodycze 64 845 80 766 93 883 46% 50% 49% 

Słone przekąski 37 440 36 215 39 836 27% 23% 21% 

Wyroby śniadaniowe 35 610 43 830 57 513 25% 27% 30% 

Inna działalnośd 2 652 0 0 2% 0% 0% 

źródło: ZPC Otmuchów, P- prognoza DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów spółki, bez 
uwzględnienia efektów akwizycji 
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Wyniki finansowe 
 

Tabela 25 Rachunek zysków i strat *w tys. PLN+ 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 

przychody ze sprzedaży produktów 116 815 140 547 160 811 191 232 220 166 249 703 282 162 316 284 

koszty wytworzenia produkcji sprzedanej 90 728 107 316 120 085 142 466 165 124 187 277 211 622 237 213 

zysk brutto na sprzedaży 26 087 33 231 40 725 48 765 55 041 62 426 70 541 79 071 

koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 19 938 22 190 26 283 30 335 31 924 35 583 39 503 43 489 

saldo pozostałej działalności operacyjnej -131 -461 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 9 615 15 067 18 096 23 724 29 198 32 923 37 118 41 662 

EBIT 6 017 10 581 14 442 18 430 23 117 26 843 31 038 35 582 

saldo działalności finansowej 245,48 1 350 1 309 1 563 1 781 2 064 2 206 1 918 

zysk brutto 6 263 11 931 15 751 19 993 24 899 28 907 33 244 37 500 

podatek dochodowy 1 295 2 309 2 993 3 799 4 731 5 492 6 316 7 125 

zysk netto 4 968 9 621 12 758 16 194 20 168 23 415 26 928 30 375 

źródło: ZPC Otmuchów S.A, prognoza na lata 2010-2011 DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów Spółki, prognoza 

na lata 2012-2015 DI Investors S.A.; prezentowane dane nie uwzględniają efektów akwizycji - w momencie sporządzania raportu 

analitycznego Spółka nie podjęła żadnych wiążących zobowiązao 

 

Tabela 26 Bilans [w tys. PLN] 

  2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 

Aktywa trwałe 36 319 54 734 74 218 87 955 87 955 87 955 87 955 87 955 

WNiP i rzeczowe aktywa trwałe 34 401 52 991 70 300 86 212 86 212 86 212 86 212 86 212 

inwestycje długoterminowe 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102 1 102 

rozliczenia międzyokresowe 816 642 2 817 642 642 642 642 642 

Aktywa obrotowe 42 933 44 093 96 218 107 997 126 138 149 835 180 998 216 902 

zapasy 5 298 5 870 6 505 7 796 8 917 10 113 11 428 12 810 

należności 35 938 36 821 41 738 50 538 57 827 65 507 73 946 82 818 

inwestycje krótkoterminowe 1 564 1 162 47 736 49 425 59 155 73 977 95 385 121 036 

rozliczenia międzyokresowe 133 239 239 239 239 239 239 239 

AKTYWA RAZEM 79 252 98 827 170 436 195 953 214 093 237 790 268 953 304 857 

Kapitały własne 29 640 39 262 109 270 125 464 145 632 169 047 195 974 226 349 

Zobowiązania i rezerwy 49 612 59 565 61 166 70 488 68 460 68 743 72 979 78 508 

zobowiązania długoterminowe 11 190 19 806 29 655 35 033 28 085 21 853 16 140 10 428 

zobowiązania krótkoterminowe 35 509 36 365 28 116 32 061 36 981 43 496 53 443 64 685 

rozliczenia międzyokresowe 177 177 177 177 177 177 177 177 

rezerwy na zobowiązania 2 735 3 217 3 217 3 217 3 217 3 217 3 217 3 217 

PASYWA RAZEM 79 252 98 827 170 436 195 953 214 093 237 790 268 953 304 857 

źródło: ZPC Otmuchów S.A, prognoza na lata 2010-2011 DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów Spółki, prognoza 

na lata 2012-2015 DI Investors S.A.; prezentowane dane nie uwzględniają efektów akwizycji - w momencie sporządzania raportu 

analitycznego Spółka nie podjęła żadnych wiążących zobowiązao 
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Tabela 27 Rachunek przepływów pieniężnych *w tys. PLN+ 

  2009 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 

Zysk netto 9 621 12 758 16 194 20 168 23 415 26 928 30 375 

Amortyzacja 4 487 3 654 5 294 6 080 6 080 6 080 6 080 

Zmiana stanu zapasów -572 -635 -1 291 -1 121 -1 196 -1 315 -1 382 

Zmiana stanu należności -883 -4 916 -8 800 -7 289 -7 680 -8 440 -8 872 

Zmiana stanu zobowiązao 3 977 -2 638 3 566 3 920 4 515 4 448 4 241 

Zmiana stanu RM 68 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe korekty 1 509 0 0 0 0 0 0 

PRZEPŁYWY Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ 18 207 8 224 14 963 21 758 25 134 27 702 30 443 

Nakłady inwestycyjne -22 271 -24 275 -19 031 -6 080 -6 080 -6 080 -6 080 

Inne 731 0 0 0 0 0 0 

PRZEPŁYWY Z DZIAŁ. INWESTYCYJNEJ -21 540 -24 275 -19 031 -6 080 -6 080 -6 080 -6 080 

Wpływy netto z emisji 0 57250 0 0 0 0 0 

Zmiana stanu kredytów 4 606 5 376 5 757 -5 948 -4 232 -212 1 288 

Odsetki -934 0 0 0 0 0 0 

PRZEPŁYWY Z DZIAŁ. FINANSOWEJ 3 672 62 626 5 757 -5 948 -4 232 -212 1 288 

Zmiana stanu środków pieniężnych 339 46 574 1 688 9 730 14 822 21 409 25 651 

Środki na koniec okresu 782 47 356 49 044 58 774 73 596 95 005 120 655 

źródło: ZPC Otmuchów S.A, prognoza na lata 2010-2011 DI Investors S.A. na podstawie zweryfikowanych budżetów Spółki, prognoza 

na lata 2012-2015 DI Investors S.A.; prezentowane dane nie uwzględniają efektów akwizycji - w momencie sporządzania raportu 

analitycznego Spółka nie podjęła żadnych wiążących zobowiązao 
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Nota prawna 
Dom Inwestycyjny Investors S.A. prowadzi działalnośd maklerską na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Podlega 
regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością DI Investors S.A. 
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.  

Powyższe opracowanie zostało przygotowane w celach informacyjnych w związku ze świadczeniem usługi oferowania 
instrumentów finansowych i nie powinno byd wykorzystywane w charakterze lub traktowane jako oferta lub nakłanianie do 
oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Powielanie bądź 
publikowanie powyższego opracowania lub jego części bez zgody DI Investors S.A. jest zabronione, w szczególności ani 
powyższe opracowanie, ani jego kopia nie mogą zostad bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, 
Kanadzie, Japonii. 

Powyższe opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzieo sporządzenia opracowania i mogą 
podlegad zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Powyższe opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej 
staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu. Wszelkie informacje i opinie zawarte w 
powyższym opracowaniu zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DI Investors S.A. za wiarygodne, 
lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Korzystając z tego opracowania, 
nie należy go traktowad jako podstawy do przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani to opracowanie, ani żaden jego 
fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.  

DI Investors S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych 
w nim opinii inwestycyjnych. Odpowiedzialnośd za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższego opracowania i 
ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje.  

Ani DI Investors S.A., ani jej akcjonariusze, ani żadna inna osoba nie dokonała niezależnej weryfikacji żadnych z informacji 
zawartych w niniejszym dokumencie. Odpowiednio, nie złożono żadnego oświadczenia ani zapewnienia, wyraźnego lub 
dorozumianego, co do rzetelności, trafności, kompletności lub prawidłowości prognoz, opinii i oczekiwao zawartych w 
niniejszym dokumencie i nie należy polegad na takich prognozach, opiniach ani oczekiwaniach. Wszystkie decyzje odnośnie 
treści zawartych w niniejszym dokumencie zostały podjęte wyłącznie przez Autora. 

Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie 
wykorzystywanych w literaturze fachowej. Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy 
procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i wiele innych. Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i 
w rzeczywistości mogą różnid się od tych przyjętych do wyceny. Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych 
parametrów i jest wrażliwa na ich zmianę.  

Wycena DCF: Metoda DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Jej mocne strony, 
to uwzględnienie przyszłych zmian w wolnych przepływach pieniężnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony, to duża 
liczba parametrów, które należy oszacowad oraz wrażliwośd wyceny na zmiany tych parametrów.  

Wycena metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej Spółki ze 
wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF, liczba 
parametrów wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników rynkowych wyselekcjonowanych spółek. Słabe strony, to 
przede wszystkim problem selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku.  

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez DI Investors S.A. wyłącznie na potrzeby klienta DI Investors S.A. w związku ze 
świadczeniem na jego rzecz usługi oferowania instrumentów finansowych.  

DI Investors S.A. pełni funkcję oferującego w publicznej ofercie akcji Spółki będącej przedmiotem niniejszego opracowania 
oraz może pośredniczyd w sprzedaży akcji tej Spółki i z tego tytułu otrzyma bądź otrzymał wynagrodzenie. Pomiędzy  
DI Investors S.A. a Podmiotem Raportu nie występują inne powiązania i nie są mu znane inne informacje, o których mowa w 
§9 i §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Jest możliwe, że DI Investors S.A. może okresowo, w 
granicach dozwolonych prawem, uczestniczyd lub realizowad inwestycje w innych transakcjach finansowych dokonywanych 
przez emitentów instrumentów finansowych, o których mowa w niniejszych opracowaniu, świadczyd usługi na rzecz albo 
podejmowad starania w celu pozyskania zamówieo od danego emitenta albo posiadad pozycje lub realizowad transakcje 
związane z ww. instrumentami finansowymi zanim niniejszy dokument zostanie ujawniony odbiorcom. 

DI Investors S.A. w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie sporządzał żadnych raportów analitycznych ani rekomendacji dotyczących 
instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszego raportu.    

Przyjmując niniejsze opracowanie wyrażają Paostwo zgodę, że powyższe ograniczenia i informacje są dla Paostwa wiążące.
  

Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie 

EV – wycena rynkowa Spółki + wartośd długu odsetkowego netto 

EBIT – zysk operacyjny  

EBITDA – zysk operacyjny + amortyzacja 

P/E – stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję 

PEG- stosunek P/E do dynamiki zysków 

EPS – zysk netto na 1 akcję 

BVPS – wartośd księgowa na 1 akcję. 



 

 

Dział Doradztwa Finansowego 

Alicja Mączewska    Manager 

tel. +22 542 43 86     Makler Papierów Wartościowych 

alicja.maczewska@investors.pl 

 

Anna Błaszak     Starszy Analityk  

tel. +22 542 43 85     Makler Papierów Wartościowych 

anna.blaszak@investors.pl 

 

Justyna Przysucha     Starszy Analityk 

tel. +22 542 43 83     Makler Papierów Wartościowych 

justyna.przysucha@investors.pl 

 

Martyna Brzozowska    Analityk 

tel. +22 542 43 84 

martyna.brzozowska@investors.pl 

 

 

   
 
 
 

 

 

 

Dom Inwestycyjny Investors S.A. 

 
www.investors.pl 

e-mail: di@investors.pl 

02-516 Warszawa, ul.Rejtana 17 

tel. +22 5424380, fax +22 5424390 
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Dom Inwestycyjny Investors S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego  

z dn. 23 stycznia 2008r. Dom Inwestycyjny Investors S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla 

M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi 

wpłaconemu i wynosi 1.249.800 zł.  
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