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A. Wstęp

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  podsumowanie  przeprowadzonego  procesu  wyceny

(dalej:  Wycena)  i ustalenia  szacunkowej  wartości  spółki  Naster  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Spółka Wyceniana) na potrzeby Spółki Wycenianej. 

2. Podstawa wyceny
Wycena została wykonana na podstawie zlecenia Spółki Wycenianej. 

3. Cel wyceny
Celem  niniejszego  opracowania  jest  ustalenie  wartości  Spółki  na  potrzeby  Spółki  Wycenianej

w związku z planowaną emisją crowdfundingową. 

4. Daty istotne dla wyceny
Okres realizacji wyceny: wrzesień 2021 - marzec 2022

Dzień, na który określono wartość spółki

(dalej Dzień Wyceny):  31 grudnia 2021 roku

5. Dane źródłowe
Ustalenia wartości Spółki Wycenianej dokonano na podstawie informacji i dokumentów pozyskanych
od  Spółki  Wycenianej,  własnych  badań  i  wiedzy  Wyceniającego  oraz  ze  źródeł  powszechnie
dostępnych, w tym informacji odnośnie rynków finansowych. 

Następujące dokumenty i dane zostały dostarczone przez Spółkę Wycenianą: 

 skonsolidowane  sprawozdania  finansowe pro-forma  Naster  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością za lata 2020-2021,

 prognozy działalności Naster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2025,

 inne dokumenty, materiały, informacje lub wyjaśnienia przekazane na żądanie przez Spółkę
w formie  pisemnej,  elektronicznej  lub  ustnej  dotyczące  prowadzonej  przez  Spółkę
działalności,  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  oraz  zamierzeń  rozwojowych,  przy  czym
przekazanie tych informacji zostało udokumentowane poza niniejszym opracowaniem.
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6. Zastrzeżenia
Dokumenty,  materiały,  informacje  oraz  wyjaśnienia  uzyskane  od  Spółki  stanowiły  podstawę

oszacowania  wartości  mając  zasadniczy  wpływ  na  otrzymane  wyniki.  Wyceniający  zakłada,  że

dokumenty, materiały, informacje oraz wyjaśnienia uzyskane od Spółki rzetelnie odzwierciedlają stan

zgodny  z najlepszą  wiedzą  wspólników  i  zarządu  Spółki  co  do  bieżącej  i  prognozowanej  sytuacji

ekonomiczno-finansowej  Spółki  Wycenianej.  Wyceniający  zwraca  uwagę,  że  w  przypadku,  gdy

dokumenty, materiały, informacje oraz wyjaśnienia uzyskane od Spółki nie odzwierciedlają rzetelnie

bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki lub też w przypadku nieziszczenia

się prognoz działalności Spółki, prezentowane w niniejszym materiale ustalenie wartości Spółki może

nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości Spółki.

Wyceniający  nie  przeprowadzał  badania  due  dilligence  Spółki  i  nie  ponosi  odpowiedzialności  za

ewentualne ukryte wady wycenianego przedsiębiorstwa.

Niniejsze opracowanie nie zostało zaktualizowane o informacje lub zdarzenia mające miejsce po dniu,

na który szacowano wartość Spółki Wycenianej, czyli 31 grudnia 2021 roku (Dzień Wyceny).
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B. Spółka Wyceniana

7. Informacje formalne

Firma, forma prawna, siedziba, dane rejestrowe
Naster spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Żeliwna 38, 40-

599  Katowice)  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  pod  nr  KRS  0000544760,  NIP:  9372673065,

REGON: 360822080.

Podstawa prawna działalności
1. Ustawa  z  dnia  15  września  2000  r.  Kodeks  spółek  handlowych  (Dz.U.  2000  nr  94

poz. 1037 z późn. zm.).
2. Umowa Spółki Wycenianej.

Struktura właścicielska
Tabela nr 1. Udziałowcy Spółki

Udziałowiec
Liczba

udziałów

Wartość

nominalna

udziałów

Udział w kapitale

Maciej Sieracki 20 000 1 000 000 zł 100%

Suma: 20 000 1 000 000 zł 100%

Stan na dzień 28 lutego 2022 roku.

Grupa kapitałowa
W skład grupy kapitałowej Spółki Wycenianej wchodzą następujące podmioty zależne:

 Naster Energia i Gaz spółka z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą w Bielsku-Białej

(adres: ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała) wpisana do rejestru przedsiębiorców pod

nr KRS 0000679673

 N Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą w Katowicach (adres:

ul. Żeliwna  38,  40-599  Katowice)  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  pod  nr  KRS

0000801484 

 N  CUW  20  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Bielsku-Białej  (adres:

ul. Montażowa 3,  43-300  Bielsko-Biała)  wpisana do  rejestru  przedsiębiorców pod nr  KRS

0000882324

 N  Centrum  Usług  Wspólnych  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą

w Katowicach (adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców

pod nr KRS 0000782420

 N  Centrum  Usług  Wspólnych  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  spółka

komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała)

wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000715547
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8. Krótka historia i opis działalności
Spółka świadczy usługi w sektorze energetycznym od 2010 roku. W tym czasie, wraz z podmiotami

zależnymi, obsłużyła ponad 20 tysięcy klientów biznesowych i detalicznych. Pozwoliło to wypracować

najwyższe standardy kompleksowej obsługi klienta, od wyceny opłacalności po załatwienie wszelkich

formalności i serwis.

Spółka oferuje szeroki zakres produktów i usług dających realne korzyści i wymierne oszczędności dla

biznesu, rolnictwa i domu: 

 energię i gaz od PGE,

 odkup zielonej energii,

 audyty energetyczne i DSR,

 fotowoltaikę: na dachu, na gruncie, na elewacji (BIPV), wiaty fotowoltaiczne (carporty), 

 pompy ciepła, 

 magazyny energii, 

 ładowarki,

 turbiny wiatrowe.

Spółka  świadczy  usługi  doradztwa  energetycznego  i  wspomaga  firmy  w  pozyskaniu  najbardziej

korzystnych rozwiązań w zakresie energii elektrycznej i gazu.

Współpracę  z  klientem Spółka  zaczyna  od  audytu  i  rzetelnej  wyceny  instalacji,  aby  jak  najlepiej

zdefiniować  potrzeby  klienta  oraz  wyliczamy  opłacalność  i  realne  korzyści  z  inwestycji.  Szuka

najbardziej  optymalnych  rozwiązań  dotyczących  finansowania  jej  usług.  Prowadzi  również

kompleksową  obsługę  w  imieniu  klienta  w  zakresie  wszystkich  formalności  związanych

z uruchomieniem instalacji.  Oferuje  rozbudowaną  opiekę  posprzedażową.  Klienci  w każdej  chwili

mogą  się  z  skontaktować  ze  Spółką  i  uzyskać  odpowiedzi  na  swoje  pytania.  Spółka  zapewnia

monitoring i serwis instalacji oraz wsparcie w zakresie gwarancji.

Spółka posiada wymagane certyfikaty oraz atesty na wszystkie produkty i usługi. 

Urządzenia i podzespoły oferowane przez Spółkę posiadają gwarancję na terenie Polski i  pochodzą

wyłącznie  z  europejskiej  dystrybucji  od  renomowanych  producentów  znajdujących  się  na  liście

rankingowej  Bloomberg  Tier  1,  która  uwzględnia  wiarygodność,  stabilność  i  wysoką  jakość

produktów. 

Spółka  jest  autoryzowanym  przedstawicielem  Polskiej  Grupy  Energetycznej  (PGE),  największego

producenta energii na polskim rynku.
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C. Wycena

9. Uzasadnienie wyboru metody wyceny
(1) Spółka  Wyceniana  jest  stabilnym  specjalistycznym  przedsiębiorstwem  z  12-letnim

doświadczeniem, świadczącym usługi w sektorze energetycznym. 

(2) Począwszy  od  2022  roku  Spółka  planuje  systematyczny  wzrost  przychodów  ze  sprzedaży

energii oraz dynamiczny rozwój na rynku energii odnawialnej (OZE).

(3) Spółka  posiada stabilną  strukturę  źródeł  finansowania  oraz  utrzymuje  bezpieczny poziom

wskaźników płynności finansowej.

(4) Kompetencje  i  doświadczenie  zarządu,  pozycja  rynkowa,  doświadczona  kadra,  posiadane

know-how i certyfikacje stanowią nieujęty w bilansie kapitał intelektualny Spółki.

Racjonalnym jest zatem wykorzystanie do wyceny Spółki metody dochodowej, jako pozwalającej 

wycenić efekt przyszłych jej działań, gdyż dochodowe metody wyceny:

 pozwalają uwzględnić zakładany zwiększający się w czasie poziom przychodów Spółki, a także
rozwój działalności na rynku OZE,

 uwzględniają  wpływ  prognozowanych  zmian  poziomu  kapitału  obrotowego  na  wartość
Spółki,

 traktują  przedsiębiorstwo  jako  całość,  a  nie  tylko  jako  sumę  wartości  poszczególnych
składników majątku,

 pozwalają pośrednio uwzględnić posiadany przez Spółkę kapitał intelektualny.

Mając  na  uwadze  powyższe  czynniki  i  uwarunkowania  do  wyceny  Spółki  zastosowano podejście

dochodowe wybierając metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE

(Free Cash Flow for Equity), czyli bazującą na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów

pieniężnych przynależnych do kapitału własnego, w tym wypadku udziałowców Spółki Wycenianej.
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10. Opis zastosowanej metody wyceny
Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF (discounted cashflows, metoda zdyskontowanych przepływów

pieniężnych)  jest  jedną  z  wielu  metod  wyceny  przedsiębiorstw.  Zaliczana  jest  do  metod

dochodowych. Jej koncepcja oparta jest na założeniu, że o wartości przedsiębiorstwa decyduje jego

zdolność do generowania zysków w przyszłości rozumianych jako przepływy pieniężne (a więc jest to

podejście kasowe, a nie memoriałowe).

Dochodowe  metody  wyceny  opierają  się  na  prognozowaniu  i  wyznaczaniu  wartości  obecnej

możliwych do wygenerowania przez przedsiębiorstwo szeroko rozumianych korzyści ekonomicznych.

Do najczęściej wykorzystywanych metod dochodowych należą:

Metoda zdyskontowanych dywidend – zakłada, że wartość spółki wycenianej zależna jest jedynie od

wielkości  dywidendy,  która  zostanie  w  przyszłości  wypłacona  jej  właścicielom.  Metoda  ta  jest

przydatna  dla  inwestorów  mniejszościowych,  którzy  nie  maja  wpływu  na  działalność  operacyjną

spółki i czerpią korzyści wyłącznie z tytułu wypłat z zysku (dywidend). Jej szczególnym przypadkiem

jest Model Gordona, zakładający, że spółka wyceniana będzie wypłacała dywidendy zmieniające się w

stałym tempie w kolejnych latach, a w najprostszej wersji są to dywidendy o identycznej wartości w

każdym z kolejnych lat. 

Metoda  zdyskontowanych  przepływów  pieniężnych DCF  (Discounted  Cash  Flows) –

najpopularniejsza  i  najbardziej  uniwersalna  z  metod  dochodowych.  Opiera  się  na  szacowaniu

wartości  bieżącej  (zdyskontowanej)  wolnych,  czyli  pozostających  do  dyspozycji,  przepływów

pieniężnych przynależnych właścicielom spółki – Free Cash Flows to Equity (FCFE) lub przynależnych

wszystkim podmiotom finansującym spółkę, czyli właścicielom spółki i właścicielom kapitału obcego

(kredytodawcom i pożyczkodawcom) – Free Cash Flows to Firm (FCFF). 

Metodami dochodowymi rzadko stosowanymi w praktyce są:  metoda zdyskontowanych zysków,

metoda  zdyskontowanych  EVA  (Economic  Value  Added) oraz metoda  skorygowanej  wartości

bieżącej APV (Adjusted Present Value).

Jedną z odmian metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF jest podejście bazujące na

oszacowaniu wartości wolnych przepływów pieniężnych dostępnych dla właścicieli - FCFE (Free Cash

Flows to Equity).

 W poszczególnych  okresach  (najczęściej  latach)  o  wartości  tych  przepływów  w  danym  okresie

decydują:

 ZN – zysk netto,
 I – wartość nakładów inwestycyjnych netto,
 A – wartość amortyzacji,
 ΔKO – zmiana wysokości kapitału obrotowego netto,
 ΔZOB – zmiana netto wysokości zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wysokość wolnych przepływów pieniężnych dostępnych dla właścicieli wyraża się wzorem:

FCFE=ZN+A-I-ΔKO+ΔZOB

Wartość  przedsiębiorstwa  według  tej  metody  wyceny  to  suma  zdyskontowanych  przyszłych

prognozowanych przepływów FCFE.

Okres, który obejmuje się prognozowaniem, dzielony jest zwykle na dwa etapy:

 etap  pierwszy  –  gdzie  prognozuje  się  wielkość  przepływów  dla  poszczególnych  najmniej
odległych w czasie okresów (prognoza szczegółowa),
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 etap drugi – gdzie zwykle przyjmuje się, że przedsiębiorstwo działa dalej w nieskończoność
generując stałe lub rosnące (rzadziej spadające) w stałym tempie wolne przepływy pieniężne.
Jest to tzw. wartość rezydualna (RV).

Ponieważ FCFE są przepływami należnymi właścicielom kapitału własnego, są one dyskontowane przy

użyciu kosztu kapitału własnego (kE),  a  więc stopy procentowej,  której  oczekują właściciele firmy

(inwestorzy).

Wartość przedsiębiorstwa (V) wyraża się wzorem:

gdzie:

V – wartość przedsiębiorstwa,

FCFEi – wartość przepływu przynależnego właścicielom w okresie i,

kE – koszt kapitału własnego,

RV – wartość rezydualna,

N – liczba lat objętych szczegółową prognozą.

Zaletą tej  metody wyceny jest  to,  że skupia się na przedsiębiorstwie jako podmiocie zdolnym do

generowania  przepływów  pieniężnych  w przyszłości  oraz  pozwala  uwzględnić  czynniki,  które dziś

nieobecne, będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstwa w przyszłości (np. znaczące inwestycje,

czy  spłaty  zadłużenia).  Metoda  ta  traktuje  przedsiębiorstwo  jako  całość  biznesową,  a  nie  zbiór

składników  majątkowych  (bilansowych)  i  pośrednio  uwzględnia  wartość  kapitału  intelektualnego

wycenianego podmiotu. 

Natomiast  wadą  tej  metody  jest  uzależnienie  wyników  jej  stosowania  (wartości  wycenianego

przedsiębiorstwa) od wiarygodności i dokładności sporządzonych prognoz finansowych oraz poziomu

oszacowanej  wysokości  kosztu kapitału  własnego,  czyli  stopy zwrotu wymaganej  przez  właścicieli

wycenianego przedsiębiorstwa. 
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11. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

Procedura wyceny
Poniżej pokrótce przedstawiono działania, jakie przeprowadzono w celu uzyskania wyceny metodą 

DCF.1

1. Analiza finansowa dotychczasowej działalności Spółki.
2. Ustalenie założeń będących podstawą sporządzenia prognozy finansowej.
3. Oszacowanie kosztu kapitału własnego.
4. Przyjęcie  założeń  odnośnie  działalności  przedsiębiorstwa  poza  okresem  objętym

szczegółową prognozą i oszacowanie wartości rezydualnej.
5. Sporządzenie prognozy finansowej działalności.
6. Określenie  wolnych  przepływów  finansowych  przynależnych  właścicielom

przedsiębiorstwa.
7. Ustalenie  wartości  bieżącej  przyszłych  przepływów,  a  więc  obecnej  wartości

przedsiębiorstwa (kapitału własnego).

Założenia prognoz finansowych
Konstruując  prognozy  finansowe2 oparto się  projekcjach dostarczonych przez  Spółkę dotyczących

grupy  kapitałowej.  W  głównej  mierze  skorzystano  z  dokładnego  biznesplanu  przez  nią

przygotowanego.  Prognoza  szczegółowa  obejmuje  okres  do  końca  2025  roku  i  dotyczy  danych

skonsolidowanych dla grupy kapitałowej Spółki. 

Dla poszczególnych pozycji przyjęto opisane poniżej wartości.

Przychody ze sprzedaży
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży pochodzą głównie z obszarów działalności: sprzedaż energii

elektrycznej,  działalność  w  zakresie  odnawialnych  źródeł  energii  tj.  sprzedaż  i  montaż  instalacji

fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. 

W 2022 roku Spółka planuje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży o wartości 21,3 mln zł. Będzie to

kwota o 71% wyższą niż w roku poprzednim. W 2023 roku przychody wyniosą 39,4 mln zł (wzrost

o 85% w stosunku do 2022 roku).  W latach 2024-2025 planowany jest dalszy wzrost przychodów,

jednak tempo ich zmian będzie malało. W 2024 roku planowane jest osiągnięcie 60,4 mln zł, a w 2025

roku – 87,2 mln zł.

1 Poniższa numeracja punktów nie oznacza sekwencji działań, a ma na celu uporządkowanie wywodu.
2 Prezentacja podsumowania prognoz finansowych znajduje się w tabeli nr 5.
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Wykres nr 1. Historyczne i prognozowane przychody ze sprzedaży Spółki [mln zł]
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źródło: sprawozdania finansowe i prognozy Spółki

Koszty działalności operacyjnej i zysk ze sprzedaży
W swoim szczegółowym biznesplanie Spółka zaprognozowała również wysokość kosztów działalności

operacyjnej oraz zysku ze sprzedaży. Wraz ze wzrostem sprzedaży, w związku z malejącym wpływem

kosztów stałych, planowany jest istotny wzrost marży zysku ze sprzedaży (relacja zysku ze sprzedaży

do przychodów ze sprzedaży). Wskaźnik ten w latach 2020-2021 wzrósł z 2,6 do 3,3%. W latach 2022-

2025 Spółka oczekuje średniego poziomu tego wskaźnika wynoszącego 7,8%. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe  przychody  operacyjne  zaprognozowano  w  ostrożny  sposób  przyjmując  ich  przyszłą

wysokość na poziomie 1 tys. zł rocznie. To istotnie mniej niż w latach 2020-2021.

Na pozostałe koszty operacyjne składać się będą głównie koszty not korygujących od PGE, związanych

z rozliczeniem sprzedaży energii elektrycznej na rzecz klientów Spółki.

Przychody i koszty finansowe
Przychody  finansowe  stanowią  odsetki  od  pożyczki  udzielonej  przez  Spółkę  jednoosobowej

działalności gospodarczej prowadzonej przez prezesa zarządu Spółki.

Koszty  finansowe  zaprognozowano  w  podziale  na  dwie  wartości:  odsetki  i  pozostałe  koszty

finansowe.

Na koszty odsetek składają się odsetki  z  tytułu korzystania przez Spółkę z faktoringu oraz koszty

odsetek z tytułu pozostałego zadłużenia finansowego (głównie kredytów obrotowych finansujących

zapasy – w tym wypadku założono oprocentowanie w wysokości 8% p.a.).

Dodatkowo uwzględniono szacunkowe pozostałe koszty finansowe rosnące z poziomu 12 tys. zł w

2022 roku do kwoty nieco przekraczającej 20 tys. zł w 2025 roku.

Efektywna stawka podatku dochodowego
Spółka Wyceniana jest spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od

osób prawnych (CIT). Spółka nie jest i nie będzie uprawniona do stosowania preferencyjnej stawki

podatku, zatem przyszła efektywna stawka podatku dochodowego została przyjęta na poziomie 19%,



St
ro

na
 1

2

co  odpowiada  stawce  ustawowej  i  jednocześnie  jest  bliskie  średniej  efektywnej  stawce

opodatkowania w latach 2020-2021.

Kapitał obrotowy - zapasy, należności, zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
Przeważnie zmiana poziomu przychodów ze sprzedaży pociąga za sobą zmiany zapotrzebowania na

kapitał obrotowy. 

Jedną  z  metod  prognozowania  tychże  zmian  jest  oszacowanie  przyszłych  poziomów  należności,

zapasów  i  zobowiązań  handlowych.  Często  wykorzystuje  się  do  tego  wskaźniki  długości  cyklów

rotacji. 

Zapasy

Zwiększającemu się  poziomowi przychodów ze  sprzedaży  przeważnie  towarzyszy  wzrost  poziomu

zapasów. Aby osiągnąć większą sprzedaż,  trzeba więcej  towarów nabywać, aby zapewnić ciągłość

dostaw. Działalność związana ze sprzedażą energii elektrycznej nie powoduje powstawania zapasów.

Natomiast sprzedaż instalacji  fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wymaga utrzymywania pewnego

stanu magazynowego. 

Szacując  poziom  zapasów,  zgodnie  z  wyjaśnieniami  Spółki,  założono  minimalny  stan  magazynu

o wartości  700 tys.  zł,  co  odpowiada dostawie  dwóch kontenerów materiałów do instalacji  OZE.

Dodatkowo wartość ta jest powiększana o 5% przychodów ze sprzedaży.

Należności z tytułu dostaw i usług

Poziom  należności  również  powiązany  jest  z  wielkością  sprzedaży  (większa  sprzedaż  to  zwykle

większe kredyty kupieckie udzielane większej liczbie odbiorców). Do tego może dojść tendencja do

zmiany terminów płatności.

Poziom należności prognozowany na koniec poszczególnych lat oszacowany z użyciem cyklu rotacji

należności. Wykorzystano w tym celu poniższy wzór:

należności=
cyklrotacjinależności

360
∗wartośćprzychodówzesprzedażywciąguroku

Założono, długość cyklu rotacji należności, która posłużyła do oszacowania poziomu należności, nie

zmieni  się  w przyszłości  i  będzie  równa długości  cyklu  z  2021 roku (32 dni),  a  więc  przyjęto,  że

polityka Spółki i jej klientów w zakresie terminów płatności nie ulegnie istotnej zmianie. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Należności i zapasy należy w jakiś sposób sfinansować. Zwykle odbywa się to, co najmniej częściowo,

z wykorzystaniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zmiana poziomu sprzedaży łączy się zwykle ze zmianą poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Powodowane jest  to tym, że  zakupy towarów, materiałów i  usług obcych często dokonywane są

z odroczonym terminem płatności. Łącznikiem między poziomem zobowiązań i poziomem sprzedaży

(a także wartości sprzedanych towarów i materiałów) jest cykl rotacji zobowiązań.

Znajomość  długości  tego  cyklu  i  jego  kształtowania  się  w  przyszłości  pozwala  na  oszacowanie

przyszłego poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wykorzystuje się do tego celu wzór:

zobowiązania=
cyklrotacjizobowiązań

360
∗wartośćprzychodówzesprzedażywciąguroku
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Przyjęto, że długość cyklu rotacji zobowiązań handlowych Spółki będzie na poziomie identycznym jak

w 2021 roku do Dnia Wyceny i wyniesie 10 dni.

Nakłady inwestycyjne
Założono,  że  Spółka  będzie  ponosić  niewielkie  nakłady  inwestycyjne  (głównie  odtworzeniowe)

w rocznej wysokości 20 tys. zł.

Amortyzacja
Wysokość  planowanej  amortyzacji  uzależniona  jest  od  dwóch  składowych:  amortyzacji  obecnie

posiadanego, niewielkiego majątku trwałego oraz amortyzacji  majątku nabytego po Dniu Wyceny.

W przypadku  tej  pierwszej  założono,  że  obecnie  posiadany  majątek  jest  już  całkowicie

zamortyzowany (amortyzacja w 2021 roku nie przekroczyła 3 tys. zł). W przypadku nowego majątku

założono 5-letni okres amortyzacji.

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania finansowe są wykorzystywane przez Spółkę głównie do finansowania zapasów (kredyty

obrotowe).  Założono,  że  na  koniec  2022  roku  poziom  zobowiązań  finansowych  będzie  równy

poziomowi z 2021 roku. W następnych latach będzie stanowił 80% poziomu zapasów.

Tempo wzrostu po okresie szczegółowej prognozy
Jest to parametr mówiący o tym, jak będzie zmieniać się wartość wolnego przepływu gotówkowego

przynależnego  właścicielom  (FCFE)  w  czasie  wybiegającym  poza  okres  prognozy  szczegółowej.

Poprzez  zmianę  wysokości  czynnika  dyskontującego  wpływa  on  na  wyliczanie  tzw. wartości

rezydualnej (RV) Spółki Wycenianej.

Ostrożnie  przyjęto,  że  począwszy  od  2026  roku  dynamika  rozwoju  Spółki  ulegnie  zahamowaniu

i w kolejnych latach wartość FCFE będzie się zwiększała o 2,0% rocznie. 

Koszt kapitału – stopa dyskontowa
Koszt  kapitału własnego to wymagana stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów inwestujących

w akcje lub udziały (ang. equity) spółek. Koszt ten służy do dyskontowania przyszłych przepływów

pieniężnych  przynależnych  właścicielom  przedsiębiorstwa.  Na  jego  wysokość  wpływa  wysokość

ryzyka związanego z inwestycją w dane przedsiębiorstwo.

Do wyznaczenia  kosztu  kapitału  własnego  użyto  modelu  wyceny  aktywów kapitałowych  (Capital

Assets Pricing Model,  CAPM).  Zgodnie z nim na koszt  kapitału własnego składa się stopa zwrotu

z aktywów pozbawionych ryzyka oraz premia za ryzyko inwestowania na rynku akcji.  Zależność tę

można zapisać za pomocą wzoru:

k E=r f+β∗ERP

gdzie:

kE – koszt kapitału własnego,

rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka,

β – współczynnik beta,

ERP – oczekiwana przez inwestorów premia za ryzyko inwestowania na rynku akcji.

W  praktyce  jako  stopę  zwrotu  wolną  od  ryzyka  przyjmuje  się  rentowność  dłużnych  papierów

wartościowych, takich jak obligacje Skarbu Państwa czy bony skarbowe. Uznaje się, że te walory,

z uwagi  na  wiarogodność  Skarbu  Państwa  jako  pożyczkobiorcy,  charakteryzują  się  najniższym

poziomem  ryzyka  ze  wszystkich  papierów wartościowych  znajdujących  się  na  rynku  kapitałowym
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kraju.  (…)  Podstawową zasadą  jest  przyjmowanie  rentowności  takich  walorów,  których  horyzont

czasowy jest przynajmniej nie krótszy niż okres szczegółowej prognozy przepływów pieniężnych.3

Do wyliczenia kosztu kapitału przyjęto rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych z dnia 30

grudnia 2021 r. wynoszącą 3,64%.4

Współczynnik  beta  odzwierciedla  zmienność  cen  akcji  danego  przedsiębiorstwa  względem

zmienności portfela rynkowego. Wartość współczynnika beta równa 1 oznacza, że zmienność akcji

danej spółki jest zbliżona do zmienności portfela rynkowego. W sensie matematycznym współczynnik

beta to stosunek kowariancji stóp zwrotu danej akcji i stóp zwrotu portfela rynkowego oraz wariancji

stóp zwrotu portfela rynkowego.

Udziały Spółki nie są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym, dlatego też nie można oszacować

wartości  współczynnika  beta  posługując  się  historią  ich  notowań,  ale  można  oszacować  go

korzystając z danych dostępnych dla spółek porównywalnych.5

W  przypadku  tego  opracowania  skorzystano  z  bazy  danych  zawierającej  współczynniki  beta  dla

poszczególnych branż,  które  oblicza i  publikuje  uznany światowy autorytet  i  ekspert  w dziedzinie

wycen: Aswath Damodaran.

W obliczeniach wykorzystano dane dla  branży  Electrical  Equipment zawierającej  152 europejskie

firmy  –  gdyż  w  opinii  zarządu  profil  działalności  Spółki  jest  najbardziej  zbliżony  do  tej  branży.

Współczynnik  beta  dla  branży  Electrical  Equipment  wynosi  1,2820,  a współczynnik  beta

zdelewarowany 1,1416.6

W  obliczeniach  należy  użyć  zdelewarowanego  współczynnika  beta  (a  więc  wyłączającego  wpływ

zadłużenia spółek), a następnie skorygować go uwzględniając relację między rynkowymi wartościami

kapitału własnego i zadłużenia Spółki Wycenianej. Zależność tę opisuje wzór:

βL=βU (1+(1−T )
D
E )

gdzie:

βL – zlewarowany współczynnik beta (współczynnik beta Spółki zadłużonej),

βU –  zdelewarowany współczynnik  beta (współczynnik beta  oczyszczony z wpływu zadłużenia
spółek porównywalnych),

T – stopa opodatkowania Spółki,

D – rynkowa wartość zadłużenia Spółki,

E – rynkowa wartość kapitału własnego Spółki.

We wzorze  pojawia się niewiadoma (wskaźnik  D/E)  stanowiąca iloraz wartości  rynkowej  kapitału

własnego Spółki, której poszukujemy przeprowadzając wycenę metodą DCF oraz rynkowej wartości

zadłużenia spółki.

Spotykanych jest wiele rozwiązań pozwalających oszacować wartość tej niewiadomej i  nadal trwa

dyskusja w literaturze przedmiotu, które podejście jest najbardziej właściwe.7 Najczęściej przyjmuje

3 Waldemar Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 316
4 http://stooq.pl/q/d/?s=10ply.b
5 Aswath Damodaran, VALUING PRIVATE FIRMS, 
http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pdfiles/papers/pvtfirmval.pdf
6 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls
7 Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltex, 2011,
s. 83
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się jedno z poniższych założeń, że wartość stosunku rynkowej wartości zadłużenia i kapitału własnego

spółki (D/E, czyli Debt/Equity) w przyszłości będzie:

 zbliżona do średniej rynkowej dla w/w branży,8 która wynosi 0,1375;9

 dążyła  do wartości  odpowiadającej  optymalnej  strukturze  kapitału  oszacowanej  przez
zarząd lub właścicieli przedsiębiorstwa;

 zbliżona do wartości obecnych lub historycznych (księgowych lub rynkowych).
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że w przyszłości stosunek D/E będzie utrzymywał się

na poziomie 0,7611, co odpowiada średniej z prognozowanych wartości tego wskaźnika dla Spółki

w latach  2022-2025,  przy  założeniu  niewypłacania  dywidendy  w  tym  okresie  i  zmiany  poziomu

zadłużenia  zgodnego  z  prognozą  finansową.  Stopa  opodatkowania  została  przyjęta  na  poziomie

opisanym w rozdziale dotyczącym prognoz finansowych.

Zgodnie  z  powyższym  założeniem  można  oszacować  wartość  współczynnika  beta  Spółki,  który

ostatecznie wynosi 1,8454 (βL=1,1416*(1+(1-0,19)*0,7611). 

Oczekiwana przez inwestorów premia za inwestowanie na rynku akcji (ERP - Equity Risk Premium) to

oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego pomniejszona o wysokość stopy zwrotu wolnej od

ryzyka. Do szacowania premii ERP skorzystano ze sposobu i danych publikowanych przez Aswatha

Damodarana.10

W swoich obliczeniach wychodzi on od oszacowania oczekiwanej stopy zwrotu dla dojrzałych rynków

kapitałowych  (indeksu  S&P  500),  a  następnie  dodaje  dodatkową  premię  za  ryzyko  związaną

z ryzykiem danego kraju. Wysokość dodatkowej premii uzależniona jest od ratingu nadanego krajowi

przez agencję ratingową Moody’s. W przypadku Polski całkowita premia za ryzyko inwestycji na rynku

akcji wynosi 5,08%.

Tabela nr 2. Wysokość premii za ryzyko dla spółek z Polski

To look up the equity risk premium for a country, use this 
worksheet
Country Poland

Moody's sovereign rating A2 Local currency

S&P sovereign rating A- Local currency

CDS spread 0,68%

Excess CDS spread (over US CDS) 0,49%

Country Default Spread (based on rating) 0,72%

Country Risk Premium (Rating) 0,84%

Equity Risk Premium (Rating) 5,08%

 Źródło: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls

8 Aswath Damodaran, VALUING PRIVATE FIRMS, 
http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pdfiles/papers/pvtfirmval.pdf
9 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls
10 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls



St
ro

na
 1

6

Koszt kapitału przyjętego do oszacowania wartości Spółki podsumowuje poniższa tabela.

Tabela nr 3. Obliczenia kosztu kapitału własnego Spółki

 

Rentowność 10-letnich polskich obligacji 
skarbowych

3,64%

Premia za ryzyko inwestycji na polskim rynku akcji 5,08%

Współcznnik beta zlewarowany dla Spółki 
Wycenianej

1,8454

Koszt kapitału własnego 13,01%

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.stooq.pl oraz www.stern.nyu.edu/~adamodar

Ostatecznie koszt kapitału własnego Spółki wynosi 13,01%.

Wycena
W poniższej tabeli znajdują się: 

 wybrane dane finansowe,

 prognozy finansowe obejmujące przychody i koszty działalności, wysokość zapotrzebowania
na  kapitał  obrotowy,  planowane  nakłady  inwestycyjne,  amortyzację  oraz  wielkość
zobowiązań finansowych,

 wyliczenie wolnych przepływów finansowych przynależnych właścicielom przedsiębiorstwa
(FCFE),

 koszt kapitału własnego Spółki Wycenianej oraz czynniki dyskontujące dla poszczególnych lat
prognozy,

 wycena,  czyli  wyliczenie  wartości  bieżącej  przyszłych  przepływów  pieniężnych  (w  tym
wartości rezydualnej), a więc obecnej wartości przedsiębiorstwa (kapitału własnego).

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wartości w tabeli wyrażone są w złotych.
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Tabela nr 4. Wybrane historyczne i prognozowane dane finansowe oraz wycena Spółki

2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Przychody ze sprzedaży netto 8 768 200 12 446 902 21 330 667 39 388 000 60 445 333 87 197 333

zmiana przychodów r/r - 42,0% 71,4% 84,7% 53,5% 44,3%

Koszty działalności operacyjnej 8 536 859 12 037 726 19 585 252 36 651 375 55 817 993 79 791 639

Zysk ze sprzedaży 231 342 409 176 1 745 415 2 736 625 4 627 340 7 405 694

zysk ze sprzedaży/przychody 2,6% 3,3% 8,2% 6,9% 7,7% 8,5%

Pozostałe przychody operacyjne 27 257 118 249 1 000 1 000 1 000 1 000

Pozostałe koszty operacyjne 26 172 367 454 452 549 541 443 630 336 748 861

Zysk z działalności operacyjnej 232 426 159 971 1 293 866 2 196 182 3 998 004 6 657 833

Przychody finansowe 419 0 60 848 36 908 12 968 0

Koszty finansowe 45 664 58 910 219 314 278 484 403 149 563 356

Odsetki 45 630 58 856 207 314 264 084 385 869 542 620

Pozostałe koszty finansowe 34 53 12 000 14 400 17 280 20 736

Zysk z działalności gospodarczej 187 181 101 061 1 135 400 1 954 606 3 607 822 6 094 477

Odpis wartości firmy 0 98 710 0 0 0 0

Odpis ujemnej wartości firmy 0 1 211 322 0 0 0 0

Zysk brutto 187 181 1 213 673 1 135 400 1 954 606 3 607 822 6 094 477

Efektywna stawka podatku dochodowego 22,8% 14,1% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Podatek dochodowy 42 627 14 264 215 726 371 375 685 486 1 157 951

Zyski mniejszości 0 3 683 0 0 0 0

Zysk netto 144 554 1 203 092 919 674 1 583 231 2 922 336 4 936 526

Zapasy 52 511 1 146 051 1 766 533 2 669 400 3 722 267 5 059 867

Cykl rotacji zapasów [dni] 2 33 30 24 22 21

Należności z tytułu dostaw i usług 1 244 210 1 096 229 1 896 059 3 501 156 5 372 919 7 750 874

Cykl rotacji należności [dni] 51 32 32 32 32 32

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 543 590 330 046 592 519 1 094 111 1 679 037 2 422 148

Cykl rotacji zobowiązań [dni] 22 10 10 10 10 10

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) - - 20 000 20 000 20 000 20 000

Amortyzacja 27 994 2 938 4 000 8 000 12 000 16 000

Spłata kapitału pozyczki dla JDG - - 600 000 600 000 600 000 0

Zobowiązania finansowe 557 748 2 004 826 2 004 826 2 135 520 2 977 813 4 047 893

345 833 295 555 2 016 925 3 030 162

0,88         0,78          0,69          0,61          

306 020 231 422 1 397 459 1 857 797

13,01%

2,0%

3 792 698

17 211 201

21 003 899

Suma wartości obecnej przepływów

Wartość obecna wartości rezydualnej po 2025 roku

Wycena Naster sp. z o.o.

Naster sp. z o.o.
Wykonanie

FCFE (wolny przepływ gotówkowy dla włascicieli)

Czynnik  dyskontujący

Wartość bieżaca przepływu

Wymagana stopa zwrotu (koszt kapitału własnego)

Tempo wzrostu FCFE po 2025 r.

źródło: obliczenia własne
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D. Podsumowanie
Spółka  świadczy  usługi  w  sektorze  energetycznym  od  2010  roku.  W  tym  czasie  wypracowała

najwyższe standardy kompleksowej obsługi klienta, od wyceny opłacalności po załatwienie wszelkich

formalności i serwis.

Wycena  Spółki  została  wykonana  przy  założeniu  kontynuacji  aktualnie  prowadzonej  działalności

w zakresie  handlu  energią  oraz  dynamicznego  rozwoju  działalności  związanej  z  odnawialnymi

źródłami  energii  OZE,  co przyczyni  się  w  przyszłości  m.in.  do  zwiększenia  poziomu  osiąganych

przychodów ze sprzedaży oraz zysków. 

W  związku  z  powyższym  do  oszacowania  wartości  Spółki  zastosowano  metodę  dochodową  DCF

(zdyskontowanych  przepływów  pieniężnych),  gdyż  m.in.  pozwala  uwzględnić  w  wycenie  plany

rozwojowe Spółki.

Metoda  dochodowa  wskazuje  szacunkową  wartość  Spółki  Wycenianej  na  Dzień  Wyceny  przy

założeniu  realizacji  prognozy  przyszłych  wyników  finansowych.  Jednak  w przypadku  odchyleń

w realizacji prognozy, rzeczywista wartość dochodowa Spółki może ulegać zmianie (tak zwiększeniu,

jak i zmniejszeniu).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku (Dzień Wyceny) szacowana wartość Spółki Wycenianej wyznaczona

metodą  zdyskontowanych  przepływów  pieniężnych  Free  Cash  Flow  for  Equity  (wolne  przepływy

pieniężne dla wspólników) wynosi:

21,0 mln złotych11.

11 W zaokrągleniu do pełnych setek tysięcy złotych.


	A. Wstęp
	1. Przedmiot opracowania
	2. Podstawa wyceny
	3. Cel wyceny
	4. Daty istotne dla wyceny
	5. Dane źródłowe
	6. Zastrzeżenia
	B. Spółka Wyceniana
	7. Informacje formalne
	Firma, forma prawna, siedziba, dane rejestrowe
	Podstawa prawna działalności
	Struktura właścicielska
	Grupa kapitałowa

	8. Krótka historia i opis działalności
	C. Wycena
	9. Uzasadnienie wyboru metody wyceny
	10. Opis zastosowanej metody wyceny
	11. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
	Procedura wyceny
	Założenia prognoz finansowych
	Przychody ze sprzedaży
	Koszty działalności operacyjnej i zysk ze sprzedaży
	Pozostałe przychody i koszty operacyjne
	Przychody i koszty finansowe
	Efektywna stawka podatku dochodowego
	Kapitał obrotowy - zapasy, należności, zobowiązania z tytułu dostaw i usług
	Nakłady inwestycyjne
	Amortyzacja
	Kredyty i pożyczki

	Tempo wzrostu po okresie szczegółowej prognozy
	Koszt kapitału – stopa dyskontowa
	Wycena

	D. Podsumowanie

