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1. Główne wyniki raportu

Przedmiot wyceny:

Wartość jednostkowa udziału:

ilość jednostek udziałów w liczbie 250 000 [jeśli brak danych, to zakładana na tym poziomie]

Wartość nominalna udziału: [jeśli brak danych, to zakładana na tym poziomie]
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PLN/jedn.udz.

odchylenie in minus

PLN/akcję -10%

Wartość maksymalna pola negocjacji dla rekomendowanego wyniku 
wyceny:

Andrzej Półkoszek Konsulting

13 800 000

W przypadku, gdy wyceniane aktywa będą przedmiotem zbycia, które stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT, wartość przedstawiona 
w wycenie winna być rozumiana jako wartość netto dla celów tego podatku.

odchylenie in minus

4 luty 2022

10% odchylenie in minus

45,20

50,00 PLN/akcję

55,20 PLN/akcję 10%

PLN słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych

5,00

12 500 000
PLN słownie: jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych -10% odchylenie in minus11 300 000

Wartość wyceny obszaru biznesowego [projektu biznesowego, 
przedsiębiorstwa]:

Wartość minimalna pola negocjacji dla rekomendowanego wyniku 
wyceny:

Wycena wartości startupu COLUMBUS POLSKA S.A. i jego akcji według wartości godziwej, na dzień 31 styczeń 2022 r. do celów ustalenia jego wartości dla 
inwestorów

PLN słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych

Ilość jednostek podlega założeniu będącym pochodną okoliczności procesu 
szacowania [np. specyfika pojęcia "ilość udziałów" w przypadku podmiotów typu JDG, 
spółka komandytowa, spółki osobowe]. Sens tego założenia można przełożyć na 
potencjalną potrzebę wyceny dla celów komercyjnych, kiedy np. przedsiębiorstwo w 
wyniku tej operacji mogłoby zmienić swój status prawny. 
W przedmiotowym przypadku ilość udziałów jest zgodna z formalnie zarejestrowaną 
liczbą akcji spółki, zgodną z jej statusem formalnoprawnym na dzień wyceny.
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2. Uwagi i zastrzeżenia / Materiały źródłowe
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OGÓLNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA FORMALNOPRAWNE
1. Raport stanowi opracowanie ekonomiczne. Zostały w nim uwzględnione wyłącznie te informacje o charakterze 
formalnoprawnym i technicznym, których wpływ na aspekty ekonomiczno-finansowe został uznany za istotny.
2. Zgodnie z przyjętą konwencją w zakresie wiedzy specjalistycznej i opartej na know-how o charakterze 
marketingowym, zarządczym i technicznym upoważnieni przedstawiciele Zleceniodawcy są traktowani, jako 
źródło priorytetowe. Tym samym raport został przygotowany w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy 
i w zaufaniu do rzetelności otrzymanych informacji.
3. Kompletność oraz poprawność otrzymanych informacji podlegała odrębnej weryfikacji autora raportu w takim 
zakresie, w jakim było to możliwe dla osoby pełniącej rolę analityka finansowego. W szczególności weryfikacja ta 
dotyczyła lub mogła dotyczyć takich obszarów analizy finansowej, jak:
a) zastosowane kryteria dywersyfikacji ryzyka przy planowaniu i projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych 

oraz działalności operacyjnej w ramach prognoz finansowych;
b) kompletność założeń dotyczących ruchu kapitału obrotowego w ramach prognoz finansowych;
c) płynność finansowa prognoz finansowych i identyfikacja źródeł finansowania inwestycji oraz kapitału 

obrotowego;
d) ocena posiadanych zasobów do realizacji planowanych przedsięwzięć biznesowych.

4. W związku z powyższym Zleceniobiorca nie przyjmuje odpowiedzialności za potencjalne błędy lub nieścisłości 
Raportu wynikające z otrzymania niekompletnych lub nieprawdziwych informacji w takim zakresie, w którym z 
racji ograniczeń dotyczących informacji z obszaru wiedzy specjalistycznej [zwłaszcza natury tajemnicy handlowej 
i/lub technologii] nie mógł z przyczyn oczywistych w sposób kompetentny ocenić możliwych konsekwencji 
wystąpienia potencjalnych braków czy nieścisłości.
5. W przypadku, gdy przedmiot wyceny stanowią głównie lub m.in. aktywa niematerialne, autor raportu dokonuje 
wyceny przy uwzględnieniu najbardziej oczywistej identyfikacji i interpretacji tego przedmiotu, zgodnej z ustawą 
o rachunkowości i praktyką ekonomiczną. W sytuacji, gdy określenie przedmiotu wyceny, niezależnie od jego cech 
jest odmienne od katalogu ustawowego i wynika z przyjętej przez Zleceniodawcę koncepcji prawnej, poprawność 
tej koncepcji nie obciąża w żaden sposób autora wyceny. Niniejsze opracowanie nie stanowi bowiem w żadnym 
istotnym zakresie analizy o charakterze prawnym, a jedynie odwołuje się do zagadnień prawnych w takim 
zakresie, jaki został uznany przez autora za adekwatny.
6. Zleceniobiorca [autor raportu] nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Raportu przez osoby trzecie. 
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie fragmentów lub danych z Raportu w ramach 
innych dokumentów lub materiałów.
7. Autor nie jest powiązany ani z organizacją Zleceniodawcy, ani z jednostkami od niej zależnymi w sposób 
bezpośredni lub pośredni. Tym samym posiada pełną zdolność do niezależnego świadczenia usług doradczych w 
zakresie objętym treścią tego raportu.
8. Raport został opracowany na potrzeby i na podstawie decyzji Zleceniodawcy i może być wykorzystywany 
wyłącznie w celu, który został w jego ramach zdefiniowany.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REALIZACJI ZLECENIA
- Dane finansowe związane z budżetem projektu biznesowego [przedsiębiorstwa] na rok 2022.
- Raport pn. "Wycena wartości know-how głównego menedżera i animatora biznesu w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjnego przedsiębiorstwa COLUMBUS POLSKA S.A. według wartości godziwej, na dzień 31.12.2020 r.", 
opracowany przez Andrzej Półkoszek Konsulting w lutym 2021 roku.
- Dane dostępne w firmowym serwisie web.
- Informacje pozyskane na podstawie konsultacji z przedstawicielami Zarządu spółki. 
- Rankingi serwisu internetowego Damodaran Online [wskaźniki branżowe dla spółek europejskich].
- Bazy danych Urzędu Patentowego RP [www.uprp.pl] i bazy międzynarodowe [TMview, WIPO i inne].
- Informacje o przedsiębiorstwie oraz rynku sektorowym dostępne w sieci Internet.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZLECENIA
Brak.
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3. Zestawienie skrótów ogólno ekonomicznych

BEP - Break Event Point [próg rentowności]
CAPM - Capital Assets Pricing Model [model giełdowy wyceny kosztu kapitału, model wartościowania aktywów kapitałami własnymi]
DCF - Discounted Cash Flows [zdyskontowane przepływy pieniężne]
EBIT - Earnings Before Interests and Taxes [zysk operacyjny [zysk przed kosztami finansowymi i opodatkowaniem]
EBT - Earnings Before Taxes [zysk brutto]
COGS - Costs of Goods Sold [koszty produkcyjne i handlowe sprzedanych produktów i towarów]
ENPV - Expected Net Present Value [oczekiwana wartość zaktualizowana netto, wartość średnia ważona analizy scenariuszy]
WGSb - Wydajność gotówkowa sprzedaży brutto [odpowiednik skorygowanej rentowności operacyjnej EBIT/Sprzedaż]
WGSn - Wydajność gotówkowa sprzedaży netto [odpowiednik skorygowanej rentowności netto NOPLAT/Sprzedaż]
EVA - Economic Value Added [ekonomiczna wartość dodana]
FCF - Free Cash Flows [wolne przepływy pieniężne]
IRR - Internal Rate of Return [wewnętrzna stopa zwrotu]
KPiR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
MIRR - Modified  Internal Rate of Return [zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu]
MSBSF - Międzynarodowe Standardy Badania Sprawozdań Finansowych
MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
NOPLAT [NOPAT] - Net Operating Profit Less Adjusted Taxes [Net Operating Profit After Taxes, zysk operacyjny po opodatkowaniu]
NPV - Net Present Value [wartość zaktualizowana netto]
ROIC [ROCE, ROC] - Return on Invested Capital [Return on Capital Employeed, stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego]
RV - Residual Value [wartość rezydualna, wartość pozostałościowa]
RZiS - Rachunek zysków i strat
UE - Unia Europejska
UPRP - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
WACC - Weighted Average Cost of Capital  [średni ważony koszt kapitału]
WNiP - Wartości niematerialne i prawne
IP - Intellectual Capital [kapitał intelektualny]
IA - Intangible Assets [aktywa niematerialne]
KOZ - Overheads [koszty ogólnego zarządu]

Oznaczenia dedykowane w ramach raportu
COLUMBUS POLSKA S.A. - CP, Inwestor, spółka
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4. Identyfikacja charakteru realizowanej wyceny projektu biznesowego / przedsiębiorstwa
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Charakter poszukiwanej wartości przedmiotu wyceny:
1. Wartość rynkowa - definiowana najczęściej na dane dobro, jako wartość niewymuszonych transakcji
zachodzących pomiędzy dobrze poinformowanymi stronami. Pochodząca z komentarzy do ustawy o 
rachunkowości [UoR] definicja rynku brzmi [w wolnym ujęciu]: aktywny rynek to taki, na którym na dane dobro 
w każdej chwili można wskazać zarówno chętnego do zakupu, jak i chętnego do sprzedaży. Liczba dóbr 
spełniających ten wymóg jest ograniczona. W szczególności w warunkach polskich w opinii wielu przedstawicieli 
sfery ekonomicznej oraz także prawnej nie występuje w pełni aktywny rynek obrotu przedsiębiorstwami, a w 
szczególności ich aktywami niematerialnymi. Innymi słowy typowe składniki IP zaliczane ustawowo do katalogu 
WNiP [prawa autorskie majątkowe, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 
zdobniczych, prawa do licencji,  programy komputerowe, wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych, 
przez które rozumie się badania lub w inny sposób uzyskaną wiedzę, których wynik może być wykorzystywany do 
produkcji nowych lub ulepszonych, określonych produktów lub technologii, koncesje, know-how] nie spełniają 
definicji funkcjonowania aktywnego rynku. Tym samym kwalifikacja poszukiwanej wartości wyceny jako 
rynkowej może [i powinna] budzić zasadnicze wątpliwości. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw definicji 
aktywnego rynku przeczy płytkość warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i jej generalna 
niereprezentatywność w kontekście realnej wyceny nawet spółek na niej funkcjonujących [można wskazać wiele 
przykładów całkowitego rozdźwięku pomiędzy wynikami wyceny przeprowadzonej różnymi metodami oraz 
wartości kapitalizacji giełdowej tych spółek].
2. Wartość godziwa - ustawodawca rozszerza kategorię definicji wartości wyceny aktywów [wzorem wytycznych 
UE] o analizę możliwości zaistnienia warunków transakcyjnych nawet w warunkach braku aktywnego rynku. 
Zatem kryterium wartości godziwej spełnia w ten sposób każda potencjalna transakcja, traktowana hipotetycznie 
i opisana na zasadach funkcjonowania powszechnie stosowanych metod wyceny aktywów. Zatem termin 
"godziwa" nie wymaga w zasadzie wykazania funkcjonowania aktywnego rynku obrotu danym aktywem 
stanowiącym przedmiot wyceny, na danym obszarze gospodarczym [tu - głównie polskim].
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz okoliczności przedmiotowej wyceny wskazuję, że w mojej ocenie 
bardziej stosownym terminem do zastosowania w ramach procedury szacowania jest wartość godziwa. Sugeruję 
stosowanie tego terminu w szczególności nie z uwagi na ocenę perspektyw wycenianego przedsiębiorstwa, tylko z 
uwagi na generalne uwagi przedstawione powyżej.

Z uwagi na charakter procesu szacowania, a ściślej - podstawy merytoryczne tego procesu wyróżniam dwa 
kanony wartości przedsiębiorstwa, reprezentujące wyniki jego wyceny:
1. Wartość bieżąca [zewnętrzna] - jest to wartość zdefiniowana ściśle na moment wyceny, z zachowaniem 
wszelkich zasad pragmatyzmu i maksymalnym możliwym ograniczeniem czynników planistycznych o charakterze 
spekulacyjnym oraz tym samym czynnym zastosowaniem reguł ostrożnej wyceny. Oznacza to, że w tym trybie 
szacowania w większości przypadków nie ma uzasadnienia dla uwzględniania w prognozie finansowej wzrostów 
dochodów przedsiębiorstwa w wymiarze realnym, a najbardziej zalecanym algorytmem jest planowanie w cenach 
stałych i stosowanie realnych stóp procentowych. Taki tryb jest zalecany dla szacowania wartości zbywczej 
[transakcyjnej] przedsiębiorstwa. Potencjalnie zainteresowani są: nabywcy całego przedsiębiorstwa lub 
większościowego pakietu udziałów lub akcji [inwestorzy długoterminowi].

2. Wartość perspektywiczna [wewnętrzna] - zgodna np. z własnymi planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, w 
których za zakładane wzrosty dochodów odpowiedzialny ma być dotychczasowy Zarząd [a nie potencjalny 
nabywca]. Tego typu schemat jest zasadny w ramach wycen dla celów stricte zarządczych, w których aspekt 
spekulacyjny prognozowania jest dopuszczalny, a wynik wyceny przedsiębiorstwa nie kreuje w żaden 
jednoznaczny sposób jego wartości zbywczej [transakcyjnej]. Potencjalnie zainteresowane strony to: obecny 
Zarząd, właściciele [udziałowcy, akcjonariusze], nowi inwestorzy rozważający zakup części udziałów lub akcji i 
liczący na uzyskanie korzystnej stopy zwrotu przy ich ponownym zbyciu [zatem inwestorzy o ograniczonym 
okresie referencyjnym przedsięwzięcia].

Niezależnie od powyższego uznaję, że właściciele i/lub przedstawiciele Zarządu spółki [przedsiębiorstwa] 
powinni brać czynny udział w procesie wyceny do celów uznawanych powszechnie za komercyjne [sprzedaż, 
licencjonowanie, aport, restrukturyzacja, zabezpieczenia kredytowe]. Dysponują oni bowiem zasobami wiedzy o 
podmiocie i o rynku oraz o specyficznych uwarunkowaniach prowadzonej działalności, które nie są łatwo 
osiągalne przez zewnętrznego konsultanta [analityka finansowego], a w określonym zakresie nie są dla niego w 
ogóle dostępne bez woli zleceniodawców wyceny oraz ich przedstawicieli. Wycena realizowana wyłącznie na 
kanwie danych sprawozdawczych i ogólnych informacji o podmiocie dostępnych w sieci Internet zawsze 
generuje istotne ryzyko pominięcia ważnych przesłanek, których wpływ na perspektywy rozwojowe 
przedmiotu wyceny mogą być zazwyczaj uznawane za istotne.

Sugerowany rodzaj poszukiwanej wartości: WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA.

Uzasadnienie - przedmiotem wyceny jest przedsiębiorstwo o cechach startupu, oparte na wiedzy i doświadczeniu 
głównego animatora przedsięwzięcia [pan Tomasz Weczer], niemniej lokujące oś biznesu w kanałach 
dystrybucyjnych, w które Inwestor zamierza wejść po raz pierwszy i które w istotnej mierze zamierza kreować. W 
takich okolicznościach jest zrozumiałym, iż plan finansowy opiera się w zasadniczym stopniu na wizji biznesu 
kreowanej przez Inwestora i brak jest namacalnych obszarów definiujących jego przeszłe dokonania gospodarcze 
[doświadczenia te dotyczą sfery, która nie będzie dokładnie powielana w ramach koncepcji biznesowej].
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PRZEDMIOT WYCENY
Projekt biznesowy w formie przedsiębiorstwa o atrybutach startupu COLUMBUS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KRS 
0000902840, NIP 1133034659, REGON 389132800, adres siedziby: Plac Konesera 5 / F0.01, 03-736 Warszawa, 
forma prawna: spółka akcyjna, data rejestracji: 2 czerwca 2021 r., kapitał zakładowy: 1,25 mln zł, web: 
https://www.columbuspolska.com [dalej: CP, Inwestor, spółka] oraz wartość udziałów w tym przedsięwzięciu. 
ASPEKTY WŁASNOŚCIOWE
Spółka stanowi własność osób fizycznych.
CEL WYCENY
Bezpośrednim celem procesu wyceny jest prezentacja projektu biznesowego wobec inwestorów pozyskiwanych w 
formie crowdfundingu poprzez platformę Beesfund. Pozyskany kapitał ma umożliwić przedsiębiorstwu przejście z 
fazy inwestycyjnej projektu do fazy operacyjnej. Bezpośrednim Zleceniodawcą wyceny jest Zarząd spółki.
DZIEŃ WYCENY
Wycena została opracowana na dzień 31.12.2021 r. [rok obrotowy spółki ma być zgodny z rokiem 
kalendarzowym]. W tym przypadku wskazana data nie reprezentuje dnia bilansowego, ponieważ z uwagi na datę 
wpisu do KRS spółka nie sporządziła jeszcze dla celów wyceny oficjalnego lub nieoficjalnego [roboczego] bilansu. 
Data ta zatem jest logiczną konsekwencją okresu opracowania niniejszego raportu.
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I ZASIĘG RYNKU
Pierwotnym i podstawowym rynkiem aktywności spółki jest Polska [segment e-commerce i m-commerce]. Na tej 
koncepcji oparta była wycena know-how pana Tomasza Weczera, który został wniesiony do spółki w formie 
aportu. Nowa, rozwojowa koncepcja ma uzupełniać sferę e-commerce w kontekście rozszerzenia jej na kraje 
europejskie, w szczególności w pierwszym rzucie Hiszpanię, na terenie której Inwestora zamierza rozwinąć kanał 
obsługi rynku HoReCa. 
STATUS I SKALA OBSZARU BIZNESOWEGO [giełda, MŚP, spółka prawa handlowego, osoba fizyczna prowadząca 
działalność]
Jednostka o statusie spółki prawa handlowego [spółka akcyjna]. Powstała i ukonstytuował się w roku 2021, nie 
posiada zatem obecnie reprezentatywnej historii finansowej. 
CECHY SPECYFICZNE [i/lub nietypowe]
Przedsięwzięcie typu startup, poszukujące kapitału w coraz bardziej popularnej formie crowdfundingu.
STATUS EKONOMICZNY [czy przedsiębiorstwo reprezentuje jednostkę gospodarczą rentowną ekonomicznie]
Brak oceny. 
REPREZENTATYWNOŚĆ DANYCH HISTORYCZNYCH [trendy i ich trwałość]
Brak oceny w kontekście spółki. Główny animator projektu biznesowego [pan Tomasz Weczer] ma za sobą 
wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia i rozwoju sieci kawiarni COLUMBUS. Projekt ten w okresie 
przed pandemicznym [COVID-19] generował przychody rzędu 10 mln PLN, ostatecznie jednak został przerwany 
wobec destrukcyjnego wpływu pandemii w latach 2020-2021. Sytuacja ta stała się dla Inwestora bodźcem do 
zmiany koncepcji biznesowej, jakkolwiek nadal pozostała one spójna wobec terminu "rynek kawy".
SKALA PRZEWIDYWALNOŚCI EFEKTÓW FINANSOWYCH PROGNOZ
Zarząd spółki przedłożył założenia rozwoju biznesu na podstawie ramowej koncepcji długoterminowej. Jej wyniki 
stanowią przedmiot analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego raportu.

ANALIZA RYNKU [główne wnioski]
Rynek kawy - światowy rynek kawy został wyceniony na 102,02 mld USD w 2020 roku i przewiduje się, że osiągnie 
CAGR na poziomie 4,28% w okresie prognozy 2021-2026. Główne rynki importu i konsumpcji kawy w Europie, 
Ameryce Północnej i Azji znajdują się w środku kryzysu COVID-19. Rynek kawy w Europie został wyceniony na 
42,62 mld USD w 2020 r. i przewiduje się, że w okresie prognozy 2021-2026 zarejestruje CAGR na poziomie 3,96%. 
Wprowadzono środki, takie jak dystans społeczny i blokady, co ma ogromny wpływ na kawiarnie, mikro-palarki, 
restauracje i inne punkty sprzedaży poza domem. Paradoksalnie jednak obecny trend zakupów online w celu 
konsumpcji w domu zmusza sprzedawców detalicznych, palarnie i konsumentów do dostosowania się do tej nowej 
rzeczywistości i stąd oczekuje się, że czynnik ten zwiększy konsumpcję kawy na całym świecie. Europa ma znaczący 
udział w rynku kawy - największy w roku 2020. Największy wsk. CAGR charakteryzuje jednak rynek Ameryki 
Południowej. Europejski rynek kawy jest napędzany przez wiele czynników, takich jak rosnący popyt na 
certyfikowane produkty kawowe, akceptację systemów parzenia kawy na jedną porcję przez konsumentów oraz 
ciągłe innowacje prowadzone przez czołowych graczy na rynku kawy. Premiumizacja produktów z kawy 
pełnoziarnistej napędza rynek kawy w Europie. Główni gracze na rynku starają się jak najlepiej wprowadzić 
produkty premium, wykorzystując techniki rzemieślnicze lub stosując metodę ręcznego wyboru, aby uzyskać 
produkt premium, co zwiększa popyt. Niemcy i Hiszpania są największymi narodami spożywającymi kawę 
ekologiczną i konwencjonalną w Europie. Niemcy są również głównym importerem kawy organicznej w Europie. 
Kluczowe trendy rynkowe - preferencje konsumentów dotyczące wysokiej jakości surowców do kawy oraz wzrost 
na rynku kawiarni specjalistycznych. Gwałtowny wzrost na rynku kaw premium jest częściowo spowodowany 
ciągłym wzrostem konsumpcji poza domem. Kawiarnie w krajach europejskich przodują, wprowadzając 
konsumentom wyrafinowane, wartościowe odmiany, co znacznie przyspiesza wzrost rynku. Globalny rynek kawy 
jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, zdominowanym przez znanych graczy. Marki własne również koncentrują 
się na zwiększaniu swojego udziału w rynku kawy, zarówno w sprzedaży globalnej, jak i krajowej. Angażują 
konsumentów w swoje strategie innowacji i ekspansji, utrzymując w ten sposób konkurencyjną pozycję wśród 
czołowych graczy. Główne strategie przyjęte przez firmy na rynku to rozwój nowych produktów, 
umowy/partnerstwa, ekspansje, fuzje i przejęcia w celu wykorzystania odpowiednich kluczowych atutów, takich 
jak intensywna działalność badawczo-rozwojowa, sieć dystrybucji i rozwój nowych produktów, w celu wzbogacenia 
portfolio i zdobycia niewykorzystanych rynków, napędzają rynek kawy. 
Rynek HoReCa - oczekuje się, że globalny rynek napojów HoReCa będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 3,18%, 
aby osiągnąć wartość 227,504 mld USD w 2025 r. z 188,496 mld USD w 2019 r. W związku z pandemią COVID-19 
wartość rynku HoReCa w Polsce spadła o 30,9% r/r i wyniosła 22,7 mld zł. Szacowano jednak, że w 2021 r. wartość 
rynku wzrośnie o 14%. Rynek konsumenckich usług gastronomicznych w Europie Zachodniej w 2016 r. był 
wyceniany na 427 mld euro, a rynek Europy Wschodniej na 45,6 mld euro. Dwa największe rynki w branży usług 
gastronomicznych znajdują się w Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie w 2015 roku przedsiębiorstwa wygenerowały 
przychody w wysokości odpowiednio 87,8 mld euro i 63,2 mld euro. Pod względem obecności konkurują również 
Włochy i Hiszpania, zajmując najwyższe miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw gastronomicznych w UE w 
2014 r. 
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Restauracje są prawdopodobnie głównym typem punktów sprzedaży wykorzystywanym przez konsumentów w 
branży usług gastronomicznych. Restauracje szybkiej obsługi i fast food są kluczowym segmentem branży 
restauracyjnej. Marki fast food dominują w krajobrazie franczyzy restauracyjnej w Europie. Do rynku restauracji 
szybkiej obsługi często włączane są również kawiarnie i kafejki. Wraz ze wzrostem dochodów konsumentów w 
krajach rozwijających się i adaptacji nowoczesnego stylu życia w znacznym tempie, rynek napojów HoReCa będzie 
nadal rosnąć. Występuje zauważalne pojawianie się sieci fast-food, klubów, restauracji, firm cateringowych, hoteli 
i restauracji, które będą miały pozytywny wpływ na wzrost rynku. Wyłaniająca się strategia w branży HoReCa 
obejmuje połączenie wiedzy kulinarnej, doświadczenia branżowego i marketingu strategicznego wśród 
producentów żywności, dystrybutorów żywności i operatorów gastronomicznych.
Rynek e-commerce, m-commerce - wartość rynku e-commerce nieustannie rośnie. Coraz więcej obywateli Polski 
decyduje się na zakupy w sieci ze względu na oszczędność czasu i wygodne opcje dostawy. Przewiduje się, że 
przychody na światowym rynku eCommerce osiągną 749 418 mln USD w 2022 roku. Oczekuje się, że przychód 
będzie wykazywał roczną stopę wzrostu (CAGR 2022-2025) na poziomie 14,02%, w wyniku czego prognozowany 
wolumen rynku wyniesie 1 110 908 mln USD do 2025 roku. Przy prognozowanej wielkości rynku na poziomie 
US$1,377,161m w 2022 roku, większość przychodów generowana jest w Chinach. Na rynku eCommerce, liczba 
użytkowników ma wynieść 564,4 mln do 2025 roku. Penetracja użytkowników wyniesie 61,6% w 2022 roku i ma 
osiągnąć 66,5% do 2025 roku. Średni przychód na użytkownika (ARPU) ma wynieść 1.432,98 USD.
Ekspansja na rynkach najbardziej rozwiniętych - pomimo wielu wyzwań, wielu liderów e-commerce robi postępy,
stosując określone strategie. Strategie te zazwyczaj skupiają się wokół trzech podejść: 1. Partnerstwo z lokalnymi 
sprzedawcami / 2. Inwestowanie w zespół pracujący na miejscu. W zależności od wielkości, może to obejmować 
lokalizację, marketing, logistykę, obsługę klienta, sprzedaż i inżynierię / 3. Tmall i JD i/lub markowe strony 
internetowe. Markowe strony są bardziej kosztowne, ale zapewniają więcej danych i lepsze relacje z klientami.
Dopasowanie produkt-rynek różni się w zależności od regionu i kraju - podejmowanie taktycznych decyzji o tym, 
które regiony geograficzne potraktować priorytetowo, zależy od dopasowania produktu do rynku,  to znaczy 
potwierdzenia istniejącego popytu lub możliwości dla firmowej oferty w nowych obszarach. Zalecenia dla firm typu 
startup na rynku e-commerce mogą zostać np. sprowadzone do siedmiu kroków: 1. Zdefiniowanie segmentu rynku
/ 2. Określenie granic geograficznych / 3. Zdefiniowanie lokalnej konkurencji / 4. Określenie wielkości pieniężnej 
rynku / 5. Oszacowanie racjonalnego udziału w rynku / 6. Określenie średniej rocznej konsumpcji /7. Oszacowanie 
średniej ceny sprzedaży. Wszystkie dane, raporty i trendy wskazują, że globalny e-commerce nie jest wyborem, 
jest koniecznością. Od tego zależy przyszłość rozwoju każdej firmy, a może nawet jej przetrwanie. E-commerce nie 
jest luksusem, nie jest to rozwiązanie dla międzynarodowych konglomeratów i  nie jest to tylko jedna z wielu 
strategii wzrostu. Globalny e-commerce został zdefiniowany jako wprost konieczność i coś, co należy wykorzystać 
dla każdej marki, w tym typu startup. 

NARZĘDZIA DYWERSYFIKACJI RYZYKA EFEKTÓW PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [potencjalne]
1) Duża ilość metod wyceny w ramach wszystkich trzech tradycyjnych podejść [majątkowe, dochodowe, 
mnożnikowe]. 
2) Uwzględnienie w procedurze szacowania stóp dyskontowych czynników ryzyka o możliwie przejrzystym 
charakterze [np. matryca prawdopodobieństwa zdarzeń gospodarczych].
3) Wyeliminowanie założeń w ramach budżetowania i prognoz finansowych o jawnie spekulacyjnym charakterze -
w przypadku przedsiębiorstw o reprezentatywnej historii finansowej [nie dotyczy to startupów].
4) Zastosowanie analizy scenariuszy w warunkach niepewności prognoz finansowych.
Ocena możliwości zastosowania powyższych zaleceń w procesie wyceny: w szczególności nie wystąpiły 
okoliczności, które umożliwiałyby zastosowanie postulatów 3-4. Należy wskazać, że wycena projektu biznesowego 
typ startup charakteryzuje się określoną specyfiką, w ramach której nie można odejść od założeń o charakterze 
spekulacyjnym.
PREFEROWANE PODEJŚCIE DO WYCENY I REKOMENDACJE METODOLOGICZNE
W przedmiotowym przypadku sugerowany rezultat wyceny stanowi średnią arytmetyczną dwóch wyników 
składowych. Uznaję, że atrybuty obydwu modeli wyceny wartości dochodowej uzupełniają się w opisanych
okolicznościach na tyle, iż taki wniosek został uznany za zasadny. Za modelem DCF przemawia oparcie wyceny na 
kategorii przepływów pieniężnych, a zatem wielkości finansowej uwzględniającej wpływ na stan zmian gotówki 
zarówno wysiłków inwestycyjnych jak i zmian kapitału obrotowego. Za modelem zdyskontowanych dywidend 
przemawia to, iż z punktu widzenia wielu biernych inwestorów podstawą ich zainteresowania nie są horyzonty 
globalne charakteryzujące firmę jako taką, ale najbardziej płynne i odczuwalne korzyści z tytułu udziału w zyskach. 
Symulacja wskazuje, że po początkowym rozruchu inwestorzy mogliby liczyć na 100-procentowe pokrycie 
dywidend przez zyski, głownie z uwagi na handlowy charakter firmy i ograniczoną aktywność.
Analiza porównawcza służy do umiejscowienia wyników wyceny na tle statystyk sektorowych. Należy wskazać, iż 
statystyki sektorowe w zakresie średnich wartości dla skojarzonych segmentów dotyczą już spółek rozwiniętych, a 
nie startupów. Z kolei analiza marketingowa wskazuje, iż w przedmiotowym segmencie rynku wskaźniki na bazie 
wyceny EV dla dobrze rokujących startupów wielokrotnie przewyższają wskaźniki średnie. W kontekście 
tradycyjnych technik wyceny na niekorzyść startupów przemawiają z kolei standardowo wysokie stopy 
dyskontowe, przyjmowane dla potrzeb tego typu wycen.
Interpretując przedstawione wyniki można wskazać, że wycena zachowuje jednak wysokie progi ostrożnościowe, 
ponieważ wskaźniki typu EV/EBIT itp. dla wyników szacowania są wyraźnie niższe od średnich branżowych. 
Ciekawie wygląda w tym ujęciu wskaźnik EV/EBITDA, który dla wariantu 3-letniego zwraca wartość niemal 
równoważną średniej sektorowej. Porównywalne są natomiast wskaźniki odniesione do kryteriów majątkowych 
typu PBV czy EV/Kapitał zainwestowany, a w przypadku tego ostatniego wskaźnika różnice sięgają jedynie 1-10%. 
Można zatem powiedzieć, że wycena wpasowuje się dosyć dobrze w kryterium majątkowe, a zatem że oddaje 
specyfikę oczekiwanego średniego zwrotu z kapitału zainwestowanego w przedsięwzięcie. W tym kontekście 
zatem może być interpretowana jako miarodajna. 
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7. Podstawowe dane formalne jednostki gospodarczej według KRS
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Dane na podstawie serwisu: Rejestr.io [https://rejestr.io/krs/902840/columbus-polska].
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8. Firmowy dedykowany serwis web [Internet] i dostępne informacje
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Wizualizacja strony web projektu biznesowego [źródło: https://www.columbuspolska.com]. Fragmenty zostały tak dobrane, aby 
przekazać najbardziej reprezentatywne informacje o firmie na podstawie jej własnego serwisu web [a zatem na podstawie tego, co sama 
najsilniej akcentuje].
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Przewidywany sposób finansowania projektu zakłada pozyskanie kapitału 
na podstawie formuły crowdfundingu [platforma Beesfund S.A.]. W 
ramach przedsięwzięcia Inwestor zamierza uruchomić pierwszą na świecie 
aplikację do konfigurowania smaku kawy oraz pierwszą edukacyjną 
kapsułę eteryczną. Nowatorskie cechy aplikacji mają prowadzić do 
możliwości opatentowania jej określonych wyróżników, w celu 
popularyzacji marketingowych starań firmy i uzyskania przewagi 
konkurencyjnej w segmencie. Ta aplikacja ma stać się głównym elementem 
obszaru innowacyjności przedsięwzięcia biznesowego. W ramach projektu 
Qethereal spółka ma inwestować we własną palarnię kawy speciality, 
firmowej cafe & store, produkcję mlek roślinnych dla baristów i 
butelkowaną wodę do parzenia kawy. Elementem projektu ma być także 
rozwijanie akademii baristów.
Realizujemy marzenie o stworzeniu czegoś rewolucyjnego – budujemy 
pierwszą na świecie, 





Wycena wartości startupu COLUMBUS POLSKA S.A. i jego akcji według wartości godziwej, na dzień 31 styczeń 2022 r. do celów ustalenia jego wartości dla inwestorów 17

10. Składowe elementy biznesu [pierwotna koncepcja rozwoju nowej inicjatywy gospodarczej]
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Przedstawiona koncepcja biznesowa dotyczyła projektu budowy sklepu online [segment e-commerce] związanego z obrotem handlowym produktami FMCG [głównie kawa w kapsułach i saszetkach, herbata + urządzenia - ekspresy, warniki itp.]. 
Pierwotnie spółka COLUMBUS POLSKA S.A. była przedsiębiorstwem współtworzonym przez dwóch akcjonariuszy - osoby fizyczne. Inwestor - tu w osobie pana Tomasza Weczera - wykreował w ramach swojej dotychczasowej działalności markę 
"Columbus Coffee", która była reprezentowana przez znak towarowy słowno-graficzny. Inwestor prowadził wieloletnią działalność branżową, spokrewnioną z planowanym projektem [sieć kawiarni COLUMBUS COFFEE w formie spółka jawnej]. 
Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody roczne na poziomie 10 mln PLN. Z uwagi m.in. na niekorzystne perspektywy rozwojowe [pandemia COVID-19] i przesuwanie się osi biznesu do zastosowań stricte domowych [w kwestii preferencji indywidualnych 
konsumentów] Inwestor podjął decyzję o rozwoju nowego projektu o cechach stricte komercyjnych.
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11. Rozwój koncepcji biznesowej przedsięwzięcia gospodarczego w ujęciu analitycznym
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Według pierwotnych założeń biznesowych początkowe 
zaangażowanie finansowe niezbędne dla rozwoju projektu zostało 
oszacowane na 1,67 mln PLN [jak to pokazuje przedstawione 
zestawienie]. Koszt budowy platformy mobilnej określono na 100 tys. 
PLN i wartość ta została potwierdzona także w kontekście rozwoju 
bieżącego projektu QETHEREAL. Istotne jest oszacowanie 
początkowych kosztów kampanii reklamowo-promocyjnej, jakkolwiek 
w związku z projektem QETHEREAL podana kwota 200 tys. PLN winna 
ulec zwiększeniu do minimum 300 tys. PLN w pierwszym roku 
prognozy finansowej. Ponadto z uwagi na rozwój opisywanego 
projektu prognoza finansowa zbudowana wyłącznie dla potrzeb 
rozwoju e-commerce w Polsce wydaje się być obecnie już 
nieaktualna.
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Inwestor - tu w osobie pana Tomasza Weczera - wykreował w ramach swojej dotychczasowej działalności 
markę "Columbus Coffee", która była reprezentowana przez znak towarowy słowno-graficzny. Ochrona tego 
znaku została zakończona w UPRP w listopadzie 2020 r. [brak jest danych o jej przedłużeniu, chociaż w bazie 
TMview znak figuruje cały czas jako chroniony (Registered)]. Inwestor zamierzał wykorzystać dotychczasowe 
skojarzenia tego znaku z nowo kreowaną marką "Columbus Selection", Z uwagi na spór z francuską znaną 
firmą "kawową" o nazwie Columbus, mającą interesy także na rynku polskim, Inwertor liczy się z tym, iż nie 
zdoła utrzymać praw własności do marki tak "Columbus Coffee", jak i "Columbus Selection". Ocenia, że 
kwestia ta zostanie rozstrzygnięta nie wcześniej, jak w okresie 2-3 lat. W tym okresie marka "Columbus 
Selection" miałaby pełnić rolę "pomostową" i stymulować rozwój projektu w początkowej fazie. Jednocześnie 
podjęte zostały prace nad wykreowaniem zupełnie nowej marki, która stałaby się reprezentatywna dla całej 
platformy handlowej tworzonej w ramach projektu.
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12. Ocena pozycji strategicznej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Systemy konkurencji przedsiębiorstw
Źródło: 'STRATEGOR...', InterEditions, Paris 1993

System konkurencji Wyróżniki systemu konkurencji Rekomendowana strategia

  - mała liczba konkurentów + rozwój szybszy od konkurentów w celu poprawy pozycji kosztowej
  - rentowne przywództwo + koncentracja na stabilizacji systemu
  - marginesowi konkurencji wykorzystujący tylko okresy dobrej koniunktury

  - liczne i bardzo rentowne przedsiębiorstwa, dominujące w swoich niszach rynkowych + koncentracja na ochronie swojej niszy rynkowej
  - zajęcie głównej pozycji w swojej niszy [zmienne granice, silna konkurencja] + maksymalizacja przewagi w dziedzinie kosztów specyficznych, dążenie do pozycji lidera niszy
  - nierentowne naśladownictwo + minimalizacja kosztów stałych, zwiększanie kosztów specyficznych

  - wielu małych konkurentów, wchodzących i wychodzących z rynku + podział obszarów działalności i zarządzanie "odrębnymi firmami" w strukturze
  - zyski zróżnicowane i niepewne + zmiana specjalizacji
  - niekorzystna sytuacja dużych firm w porównaniu z małymi + przejście do strategii wolumenu

  - żaden z konkurentów nie ma dominującego udziału w rynku + koncentracja i porozumienie w sektorze
  - brak ograniczeń w produkcji wpłynie na straty uczestników rynku + kontrola rynku lokalnego

+ lokalizacja inwestycji w sektorach niższych kosztów wytwarzania
+ opracowanie własnych technologii [know-how] i ich kontrola

Andrzej Półkoszek Konsulting 22

Wolumen

Specjalizacja

Rozproszenie

Impas

Rekomendacja charakteru systemu konkurencji w przypadku segmentu analizowanego przedsiębiorstwa 
wskazuje na strategię SPECJALIZACJI. Jednostka wydaje się w głównym nurcie swojej działalności 
charakteryzować cechami zaznaczonymi w ramach tego obszaru strategicznego, a zalecenia dla kontynuacji 
tej strategii wydają się adekwatne dla jej profilu biznesowego. 
Powyższa charakterystyka wydaje się także właściwa dla konkurencji w ramach analizowanego segmentu 
rynku
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Pozycja strategiczna przedsiębiorstwa
Miejsce przedsiębiorstwa na rynku wg modelu Arthura D.Little'a

Rekomendacje strategii przedsiębiorstwa wg modelu kolumn strategicznych Artura D.Little'a
Źródło: 'STRATEGOR...', InterEditions, Paris 1993

Innowacje technologiczne
Zakup licencji

Penetracja otoczenia
Rozwój umiejętności

Poszukiwanie nowych rynków zbytu
Integracja wprzód lub wstecz [fuzja, akwizycja]
Internacjonalizacja asortymentu i produkcji

Obcinanie:
 - rynków
 - asortymentów
 - oddziałów
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  Dominująca

  Silna

  Korzystna

  Słaba

  Marginesowa

Schyłek

ROZRUCH Innowacyjność Produkt/usługa

  Rozruch Wzrost Dojrzałość

Kolumny strategiczne
Faza cyklu życia Charakter strategii Cel główny strategii Przykłady strategii

WZROST Rozwój
Dystrybucja

Marka

DOJRZAŁOŚĆ Optymalizacja Koszty operacyjne

SCHYŁEK Racjonalizacja Koszty operacyjne

SELEKCJA

PORZUCENIE

ROZWÓJ NATURALNY

Po
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a 
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Faza rozwoju przedsiębiorstwa

Sugerowane umiejscowienie pozycji rynkowej analizowanego obszaru biznesowego zgodne z przesłankami 
wynikającymi z jej bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej [z uwzględnieniem zasięgu jej rynku i związane z 
tym specyfiki konkurencyjnej].

ROZWÓJ NATURALNY - obszar, w obrębie którego sklasyfikowanie jednostki gospodarczej wskazuje na 
jej korzystne perspektywy rozwoju. W związku z tym zalecaną strategią jest przeznaczanie kapitałów na dalszy 
rozwój jednostki, przy założeniu pozytywnego kształtowania się trendów tego rozwoju.
SELEKCJA - obszar, w obrębie którego sklasyfikowanie jednostki gospodarczej wskazuje na występowanie 
przesłanek do zwiększonego ryzyka dalszej egzystencji przedsiębiorstwa na rynku. To ryzyko wskazuje, że 
jednostka może dążyć efektywnie do przejścia do sfery ROZWOJU NATURALNEGO, ale może też "spaść" do 
sfery PORZUCENIA. Zalecaną strategią jest opracowanie pogłębionych analiz, które pomogłyby w podjęciu 
decyzji, czy w jednostkę należy nadal inwestować, czy raczej dążyć do jej sprzedania lub likwidacji.
PORZUCENIE - umiejscowienie analizowanej jednostki w tym obszarze wskazuje na niską ocenę jej 
możliwości rozwojowych. Sklasyfikowanie przedsiębiorstwa w obrębie tej strefy - niezależnie od jej fazy 
rozwoju - sugeruje rozwiązanie polegające na pozbyciu się udziałów w przedsiębiorstwie, jako nie 
perspektywicznym [poprzez ich upłynnienie lub umorzenie, czyli np. likwidację przedsiębiorstwa].

Dotychczasowe ustalenia dotyczące cech rozwojowych przedsiębiorstwa w okresie 
objętym analizą korespondują z jego specyficzną pozycją i oceną aspektów 
zarządczych. Główne zalecenia dla fazy życia projektu biznesowego kreującego 
jednostkę [faza obszaru ROZRUCH] odpowiadają okolicznościom realizacji projektu 
biznesowego. 
Należy podkreślić, że ocena dokonywana jest w sytuacji, gdy działając w Grupie 
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13. Analiza rynku branżowego i/lub rynków skojarzonych [kawa]
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https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/coffee-market 
Rynek kawy jest podzielony na segmenty według rodzaju produktu (kawa pełnoziarnista, kawa mielona, kawa 
rozpuszczalna, kapsułki i kapsułki); przez kanał dystrybucji (on-trade i off-trade); oraz Geografia (Ameryka 
Północna, Europa, Azja-Pacyfik, Ameryka Południowa oraz Bliski Wschód i Afryka). Dla każdego segmentu wielkość 
rynku i prognozy zostały sporządzone na podstawie wartości (w mld USD).
Migawka rynku 

Przegląd rynku
Światowy rynek kawy został wyceniony na 102,02 mld USD w 2020 roku i przewiduje się, że osiągnie CAGR na 
poziomie 4,28% w okresie prognozy 2021-2026. Główne rynki importu i konsumpcji kawy w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji znajdują się w środku kryzysu COVID-19. Rządy wprowadziły środki, takie jak dystans społeczny i 
blokady, co ma ogromny wpływ na kawiarnie, mikro-palarki, restauracje i inne punkty sprzedaży poza domem. 
Jednak obecny trend zakupów online w celu konsumpcji w domu zmusza sprzedawców detalicznych, palarnie i 
konsumentów do dostosowania się do tej nowej rzeczywistości. Dlatego oczekuje się, że czynnik ten zwiększy 
konsumpcję kawy na całym świecie. Na przykład firmy takie jak Nestlé SA odnotowały silny popyt detaliczny na 
żywność i napoje na całym świecie, osiągając 4,4% wzrost sprzedaży organicznej grupy w pierwszym kwartale 
2020 r. Sprzedaż kawy była szczególnie wysoka, ponieważ konsumenci zgromadzili niezbędne artykuły podczas 
pandemii. Wygodne formy kawy, takie jak saszetki i kapsułki oraz kawa rozpuszczalna, stają się popularne wśród 
mas (szczególnie w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej), aby przygotować dobrą kawę w zaciszu domowym, 
w krótszym czasie. Na przykład: zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez National Coffee Association w 
Stanach Zjednoczonych ponad 70% konsumentów preferuje przygotowywanie kawy w domu. Rynek jest 
napędzany przez wiele czynników, z których kilka to rosnący popyt na certyfikowane produkty kawowe, 
akceptacja systemów parzenia kawy jednorazowych przez konsumentów oraz ciągłe innowacje prowadzone przez 
czołowych graczy na rynku kawy. W krajach rozwiniętych oczekuje się, że niektórzy konsumenci przestawią się z 
kawy rozpuszczalnej na bardziej ekskluzywne opcje ze względu na jakość i smak. Kawa rozpuszczalna była kiedyś 
uważana za produkt z wyższej półki, ale zaczęła tracić swoją bazę młodszych konsumentów, co zmienia dynamikę 
rynku. W zależności od produkcji kawy, kraje takie jak Brazylia i Wietnam mają największą pod względem 
wolumenu produkcję kawy, dzięki odpowiednim warunkom uprawy. Z produkcją 3,6 miliarda ton zielonej kawy, 
Brazylia jest największym producentem na świecie, za nią plasują się Wietnam, Kolumbia, Indonezja i Etiopia. 
Charakterystyczne czynniki rynkowe
Kawa jest najpopularniejszym i najczęściej spożywanym napojem parzonym, przygotowywanym z palonych ziaren 
kawy, nasion niektórych gatunków kawy. Ponadto rynek kawy jest podzielony na segmenty według rodzaju 
produktu, kanału dystrybucji i położenia geograficznego. W zależności od rodzaju produktu rynek kawy jest 
podzielony na kapsułki z kawą pełnoziarnistą, mieloną, rozpuszczalną i kapsułki z kawą w saszetkach. W oparciu o 
kanał dystrybucji rynek jest podzielony na kanały on-trade i off-trade. Kanały off-trade obejmą 
supermarkety/hipermarkety, sklepy ogólnospożywcze, sklepy specjalistyczne i inne kanały. Pod względem 
geograficznym rynek obejmuje główne kraje Ameryki Północnej, Europy, Azji i Pacyfiku, Ameryki Południowej oraz 
Bliskiego Wschodu i Afryki. Podział według rodzaju produktu końcowego: kawa w ziarnach, kawa mielona, kawa 
rozpuszczalna, kapsuły i kapsułki z kawą. Podział poprzez kanał dystrybucji: On-trade [gastronomia], Off trade -
upermarkety/hipermarkety, sklepy spożywcze, sprzedawcy specjalistyczni, inne kanały dystrybucji.

CAGR [Compound Annual Growth Rate] - złożona roczna stopa wzrostu to 
stopa zwrotu, która byłaby wymagana, aby inwestycja rosła od salda 
początkowego do salda końcowego, przy założeniu, że zyski zostały 
ponownie zainwestowane na koniec każdego roku trwania inwestycji.
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Kluczowe trendy rynkowe
Wzrost popytu na certyfikowane produkty kawowe - w ciągu ostatnich kilku lat zauważono, że konsumenci stają 
się coraz bardziej świadomi tego, jak wytwarzany jest produkt, który kupują i skąd pochodzą ich zakupy. Dotyczy 
to zwłaszcza łańcucha dostaw żywności i napojów, nie inaczej jest z kawą. Dlatego konsumenci chętnie szukają 
certyfikowanych produktów kawowych, aby mieć pewność co do wiarygodności ich zakupów kawy. Certyfikowana 
kawa to gwarancja niezawodności produktu, ponieważ kawa staje się coraz częstszym celem fałszerzy żywności. 
Certyfikacja UTZ - Jest to największy program certyfikacji w kawie i kakao. Celem UTZ jest uczynienie 
zrównoważonego rolnictwa normą poprzez zachęcanie rolników do wdrażania ekologicznych praktyk rolniczych i 
opłacalnego zarządzania gospodarstwem, z poszanowaniem konsumentów kawy i przyrody. Szereg organizacji 
certyfikujących kawę prowadzi kontrolę procedur produkcji i łańcucha dostaw kawy. Niektóre z nich to: Certyfikat 
Fair Trade, Certyfikat Rainforest Alliance, Certyfikat UTZ.
Europa ma znaczący udział w rynku kawy
Według badania przeprowadzonego przez Instytut Informacji Naukowej o Kawie (ISIC), 68% respondentów 
stwierdziło, że często pije kawę podczas pracy. Ten trend prowadzi do ogromnego popytu na kawę w krajach 
europejskich, takich jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i innych, ponieważ konsumenci stają się coraz 
bardziej świadomi jakości swojej kawy. Co więcej, postęp technologiczny (takie jak maszyny stołowe i narzędzia do 
śledzenia) tworzą ścieżkę dla rozwiązań typu „od ziaren do filiżanki”. Niemiecki rynek saszetek i kapsułek z kawą 
jest silnie zdominowany przez Nespresso firmy Nestle, z szerokim zasięgiem produktów na terenie całego kraju. 
Greenberg Keurig połączyła się z holdingiem JAB w celu rozszerzenia swojej obecności. Oczekuje się, że utrudni to 
rozwój Nestle SA w Niemczech. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Nestle Nespresso SA w Niemczech, 
rosnące poczucie konesera kawy było najbardziej zauważalne wśród młodszych pokoleń. Około 24,1% osób w 
wieku 18-29 lat chce wypróbować różne rodzaje kawy, przepisy na kawę i chce różnorodności w branży kawowej. 
Środowisko konkurencyjne
Globalny rynek kawy jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, zdominowanym przez graczy, takich jak Nestle, JM 
Smucker Company, The Kraft Heinz Company i Starbucks Coffee Company. Niemniej marki własne, takie jak 
Massimo Zanetti Beverage Group i Tchibo GmbH, również koncentrują się na zwiększaniu swojego udziału w rynku 
kawy, zarówno w sprzedaży globalnej, jak i krajowej. Co więcej, angażują konsumentów w swoje strategie 
innowacji i ekspansji, utrzymując w ten sposób konkurencyjną pozycję wśród czołowych graczy. Główne strategie 
przyjęte przez firmy na rynku to rozwój nowych produktów, umowy/partnerstwa, ekspansje, fuzje i przejęcia. 
Fuzje lub przejęcia firm w celu wykorzystania odpowiednich kluczowych atutów, takich jak intensywna działalność 
badawczo-rozwojowa, sieć dystrybucji i rozwój nowych produktów, w celu wzbogacenia portfolio i zdobycia 
niewykorzystanych rynków, napędzają rynek kawy. 
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Ostatnie zdarzenia branżowe
W lutym 2020 r. Starbucks wprowadził na rynek gotowe do picia puszki Starbucks Nitro Cold Brew we współpracy 
z PepsiCo Inc. Napoje są dostępne w odmianach Black, Vanilla Sweet Cream i Dark Caramel i są nasycone 
gazowym azotem. 
W listopadzie 2019 r. Luigi Lavazza SpA wprowadziła na rynek w pełni kompostowalne saszetki z kawą z 
opakowaniem, zaprojektowane przez Path. Firma zamierzała do końca roku wymienić całą gamę kapsułek 
aluminiowych na nowe, ekologiczne, bez różnicy w cenie.
W październiku 2018 r. Nestle SA wprowadziła na rynek NESCAFE Whipped Latte i NESCAFE Coffee Protein. Są to 
pierwsze tego rodzaju napoje kawowe RDT firmy Nestle o wyrazistej teksturze i funkcjonalności. Nestle zamierza 
wzmocnić swoją linię RTD dzięki tym dwóm nowym produktom. 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-coffee-market
EUROPEJSKI RYNEK KAWY - WZROST, TRENDY, WPŁYW COVID-19 I PROGNOZY (2021 - 2026)
Rynek kawy w Europie jest podzielony na segmenty według typu produktu (pełna kawa ziarnista, kawa mielona, 
kawa rozpuszczalna oraz saszetki i kapsułki), kanał dystrybucji (handlowy i off-trade) oraz geograficzny (Francja, 
Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania , Włochy, Rosja i reszta Europy). Raport oferuje wielkość rynku i prognozy 
wartości (mld USD) dla wszystkich powyższych segmentów. 
Migawka rynku

Przegląd rynku
Rynek kawy w Europie został wyceniony na 42,62 mld USD w 2020 r. i przewiduje się, że w okresie prognozy 2021-
2026 zarejestruje CAGR na poziomie 3,96%. W wyniku pandemii COVID-19 rządy europejskie wprowadziły środki, 
takie jak dystans społeczny i blokady. Wywarły one ogromny wpływ na kawiarnie, mikropiekarnie, restauracje i 
inne punkty sprzedaży poza domem. Dzięki temu czynnikowi popyt na produkty kawowe, takie jak kawa 
rozpuszczalna i kawa mielona przeniósł się do off-trade, co przełożyło się na wzrost sprzedaży kawy w sektorze 
detalicznym. Ponadto, odkąd konsumenci przywrócili konsumpcję kawy we własnym zakresie, w badanym 
regionie nastąpił wzrost popytu na różne rodzaje kawy. Europejski rynek kawy jest napędzany przez wiele 
czynników, takich jak rosnący popyt na certyfikowane produkty kawowe, akceptacja systemów parzenia kawy na 
jedną porcję przez konsumentów oraz ciągłe innowacje prowadzone przez czołowych graczy na rynku kawy. 
Jednak zmieniające się warunki pogodowe odgrywają kluczową rolę w produkcji kawy w krajach, w których 
odbywa się produkcja, wpływając w ten sposób na łańcuch dostaw kawy importowanej do krajów europejskich.
Premiumizacja produktów z kawy pełnoziarnistej napędza rynek kawy. Główni gracze na rynku starają się jak 
najlepiej wprowadzić produkty premium, wykorzystując techniki rzemieślnicze lub stosując metodę ręcznego 
wyboru, aby uzyskać produkt premium, co zwiększa popyt. Niemcy i Hiszpania są największymi narodami 
spożywającymi kawę ekologiczną i konwencjonalną w Europie. Niemcy są również głównym importerem kawy 
organicznej w Europie. 
Kluczowe trendy rynkowe
Preferencje konsumentów dotyczące wysokiej jakości surowców do kawy oraz wzrost na rynku kawiarni 
specjalistycznych. Gwałtowny wzrost na rynku kaw premium jest częściowo spowodowany ciągłym wzrostem 
konsumpcji poza domem. Kawiarnie w krajach europejskich przodują, wprowadzając konsumentom 
wyrafinowane, wartościowe odmiany, co znacznie przyspiesza wzrost rynku. Rosnący popyt na kawę premium jest 
zgodny z rosnącym zainteresowaniem konsumentów sposobem parzenia kawy oraz uprawą. Dlatego też 
producenci kawy speciality muszą opowiedzieć historię swojej kawy, jej pochodzenie oraz inne aspekty 
środowiskowe i społeczne. W ostatnich latach kawa w Wielkiej Brytanii stała się uzależniona od premiumizacji 
opartej na kawiarniach. Konsumenci, którzy byli świadkami rosnących dochodów w ciągu ostatniej dekady, 
dowiedzieli się w kawiarniach o podejściu wartości dodanej do kawy. W związku z tym wzrosło uznanie dla kawy 
premium w innych okazjach gastronomicznych i detalicznych. Rosnące zainteresowanie kawą premium znajduje 
odzwierciedlenie w rosnącej liczbie kawiarni i sieci kawiarni, małych palarni, małych lokalnych marek i baristów w 
całym regionie europejskim. Według Centrum Promocji Importu (Europa), europejski rynek markowych kawiarni 
wzrósł w 2019 roku o 3,4%, osiągając łącznie blisko 38 000 punktów sprzedaży. W 2019 r. wiodącymi markowymi 
kawiarniami w Europie były Costa Coffee, Starbucks i McCafé, z udziałami w rynku odpowiednio 8,4%, 7,4% i 6,8%. 
Chociaż te duże firmy nie zawsze oferują specjalne produkty kawowe, wyznaczają trend konsumencki w zakresie 
kawiarni i innych zakupów poza domem. Ten trend konsumencki przenosi się na mniejsze i bardziej 
wyspecjalizowane kawiarnie oferujące kawy wysokiej jakości/specjalności, wskazując tym samym na potencjalny 
wzrost rynku kategorii w okresie prognozy. 
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Niemcy ze znaczącym udziałem w rynku kawy - Europa ma minimalną produkcję kawy, a Niemcy są jednym z 
krajów produkujących kawę w regionie. Jak wynika z danych opublikowanych przez MSZ CBI, w miarę jak coraz 
więcej Niemców spożywa kawę w swoich domach, kawiarniach i kawiarniach, segment rynku on-trade w 
Niemczech rośnie, zwiększając tym samym zastosowanie różnych rodzajów kawy. produktów kawowych w kraju. 
Spożycie kawy w pracy ma w Niemczech duże znaczenie. Według danych opublikowanych przez Beverage 
Business World w 2019 roku przełomem w konsumpcji kawy w przestrzeniach biurowych były Niemcy z wartością 
725 mln euro i średnim wzrostem na poziomie 3% w 2018 roku. Zakaz noszenia saszetek z kawą w urzędach w 
2016 r., kluczowi gracze wolą serwować w miejscach pracy świeżo parzoną kawę z całych palonych ziaren. Rosnący 
popyt na świeżo parzoną kawę skłania firmy do wyboru palonych całych ziaren, zmniejszając tym samym sprzedaż 
palonej kawy mielonej w kraju.
Środowisko konkurencyjne
Niektóre z najbardziej aktywnych firm działających na badanym rynku to Starbucks Corporation, Tchibo GmbH, 
Strauss Group Ltd, Nestle SA, Luigi Lavazza SPA i JAB Holdings. Firmy takie jak Nestle SA rozszerzyły swoje moce 
produkcyjne tworząc nowe jednostki produkcyjne w celu zdobycia udziału w rynku i wprowadzenia nowych 
odmian kawy dla nabywców. Na przykład w listopadzie 2018 r. firma Nestle Nespresso ogłosiła inwestycję w 
wysokości 43 milionów CHF w stworzenie dwóch nowych linii produkcyjnych w swojej fabryce w Romont w 
Szwajcarii, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wszechstronny system do kawy Vertuo. Inwestycja ta 
została podjęta w celu opracowania nowych ekspresów Nespresso i kaw Grand Cru, w tym unikalnych kaw z 
rzadkiego pochodzenia. Ponadto firmy aktywnie inwestują w internetowe kanały dystrybucji, skierowane do 
konsumentów poszukujących wygody. 
Ostatnie wydarzenia branżowe
W 2019 roku Nestle wprowadziło nową gamę produktów kawowych pod marką Starbucks. Nowa gama obejmuje 
24 produkty, w tym całe ziarna, prażone i mielone, a także kapsułki Starbucks opracowane przy użyciu autorskich 
technologii kawy Nespresso i Nescafe Dolce Gusto.
W 2020 r. Nestlé Nespresso SA ogłosiło inwestycję o wartości 160 milionów CHF w rozbudowę swojego centrum 
produkcyjnego Romont w Szwajcarii, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie konsumentów na kawy premium 
oraz wesprzeć międzynarodowy rozwój w nadchodzących latach.
W 2020 roku firma Maxwell House wprowadziła nowe jednorazowe kapsułki do kawy Zero Waste. Wykonany jest 
w całości z materiałów roślinnych. Wszystkie elementy saszetki i jej wewnętrzna torba są w 100% kompostowalne, 
a zewnętrzny karton w 100% nadaje się do recyklingu, co nie pozostawia żadnych odpadów dla konsumenta. 
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https://www.statista.com/outlook/cmo/hot-drinks/coffee/europe
Rynek Europy
Przychody w segmencie kawy wyniosą 149 403 mln USD w 2022 roku. Oczekuje się, że rynek będzie rósł w tempie 
3,44% rocznie (CAGR 2022-2025). W porównaniu globalnym, większość przychodów generowana jest w Stanach 
Zjednoczonych (90 277 mln USD w 2022 r.). W odniesieniu do całkowitej liczby ludności, w 2022 r. na osobę 
przypadają przychody w wysokości 175,92 USD. Do 2025 r. 81% wydatków i 22% wolumenu konsumpcji w 
segmencie kawy będzie przypadać na konsumpcję poza domem (np. w barach i restauracjach). W segmencie kawy 
do 2025 r. spodziewany jest wolumen na poziomie 2 374,3 mln kg. Oczekuje się, że w 2023 r. rynek segmentu 
kawy wykaże wzrost wolumenu o 0,9%. Średnia ilość na osobę w segmencie kawy ma wynieść 2,8kg w 2022 roku.
W przeliczeniu na ekwiwalenty napojów płynnych kawa należy do najczęściej spożywanych napojów na świecie, z 
ilością około 42,6 litrów na osobę rocznie (12,6 litrów kawy palonej i 30 litrów kawy rozpuszczalnej). Pod tym 
względem herbata może pochwalić się większą ilością (85 litrów w ekwiwalentach napojów na osobę i rok), ale 
pod względem wartości, kawa jest znacznie większa, ponieważ na litr napoju zużywa się więcej kawy w proszku niż 
herbaty. Sprzedaż wartościowa kawy była w ostatnich latach napędzana przez sektor reklamy zewnętrznej, który 
jest bardziej istotny w tym segmencie niż w wielu innych kategoriach napojów. Kolejnym trendem jest redefinicja 
kawy z powszechnego środka kofeinizującego na zmysłowe doświadczenie, które napędza premiumizację.
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Segment Kawa obejmuje kawę paloną, która zawiera kawę bezkofeinową i kofeinową w postaci kawy mielonej i 
całych ziaren, którą przygotowuje się w ekspresach do kawy lub prasach francuskich oraz kawę rozpuszczalną, 
która nie wymaga dodatkowego sprzętu do przygotowania. Segment nie obejmuje napojów kawowych Ready-to-
Drink, które są natomiast ujęte w segmencie napojów bezalkoholowych rynku napojów bezalkoholowych. Podczas 
gdy kawa palona lub świeża jest szczególnie popularna w krajach tradycyjnie związanych z kawą, takich jak USA, 
Niemcy, Włochy czy Brazylia, kawa rozpuszczalna jest ważna w krajach tradycyjnie związanych z herbatą, takich 
jak Wielka Brytania, Czechy czy ogólnie Azja, ponieważ sposób jej przygotowania jest bardzo podobny do sposobu 
przygotowania herbaty.

W handlu detalicznym, największym graczem w segmencie kawy jest Nestlé, którego marki Nespresso i Nescafé są 
rozpoznawalne na całym świecie. Inni ważni gracze to Jacobs Douwe Egberts (JDE), Keurig Dr Pepper, Tchibo, J.M. 
Smucker i Lavazza. Poza domem najważniejszymi graczami są Starbucks, Tim Hortons, Panera Bread, Costa Coffee, 
Peet's Coffee, Dunkin' Donuts i Caribou Coffee. Ważną firmą w tle zarówno w domu i poza domem kawy jest 
luksemburski JAB Holding, który zbudował pokaźne portfolio w handlu detalicznym i marek kawiarni i jest 
właścicielem przynajmniej częściowo zarówno Jacobs Douwe Egberts i Keurig Dr Pepper, jak i Panera Bread, Peet's 
Coffee i Caribou Coffee między innymi.

Rynek napojów gorących dzieli się na sprzedaż detaliczną do konsumpcji domowej oraz sprzedaż na miejscu lub do 
gastronomii do konsumpcji poza domem. Rynek domowy, zwany również rynkiem pozahandlowym, obejmuje całą 
sprzedaż detaliczną za pośrednictwem super- i hipermarketów, sklepów ogólnospożywczych lub podobnych 
kanałów sprzedaży. Rynek "out-of-home", zwany również rynkiem "on-trade", rynkiem "away-from-home" lub 
HORECA, obejmuje całą sprzedaż do hoteli, restauracji, cateringu, kawiarni, barów i podobnych placówek 
świadczących usługi hotelarskie. Zarówno rynek domowy, jak i rynek pozadomowy wycenia się po cenach 
sprzedaży detalicznej z uwzględnieniem wszystkich podatków od sprzedaży i konsumpcji. Cena za jednostkę na 
rynku pozadomowym zawsze odnosi się do ceny całkowitej za kilogram spożytej kawy, niezależnie od innych 
składników gotowego napoju. Przyjmuje się, że jedna filiżanka kawy (0,2 litra) zawiera średnio 11 gramów kawy 
palonej lub 2 gramy kawy rozpuszczalnej. Jeden kilogram odpowiada zatem w przybliżeniu 90 filiżankom kawy 
palonej lub 500 filiżankom kawy rozpuszczalnej. Wycena segmentu konsumpcji poza domem w cenach 
detalicznych oznacza istotną zmianę definicji rynku w porównaniu do wcześniejszych edycji raportu Consumer 
Market Outlook, ponieważ wcześniej konsumpcja poza domem była wyceniana w cenach hurtowych. Oznacza to, 
że sumy rynkowe nie są porównywalne z danymi opublikowanymi w poprzednich latach.
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https://www.statista.com/statistics/1066607/poland-value-of-the-horeca-market/
Wartość rynku HoReCa w Polsce 2015-2021
W związku z pandemią COVID-19 wartość rynku HoReCa w Polsce spadła o 30,9% r/r i wyniosła 22,7 mld zł. 
Szacuje się jednak, że w 2021 r. wartość rynku wzrośnie o 14%.

Wartość rynku HoReCa (Hotel/Restaurant/Café) w Polsce w latach 2015-2021 (w mld zł):

https://www.statista.com/topics/3966/restaurants-and-food-services-in-europe/
Restauracje i usługi gastronomiczne w Europie - Statystyki i fakty
Jedzenie na mieście jest jednym z najbardziej popularnych sposobów spędzania wolnego czasu wśród 
Europejczyków, co skutkuje rozwijającym się dynamicznie przemysłem restauracyjnym i usługami 
gastronomicznymi. Usługi gastronomiczne, znane również jako usługi cateringowe, odnoszą się do wszystkich 
usług w zakresie konsumpcji żywności i napojów poza domem, w tym restauracji, kawiarni, barów, jedzenia na 
wynos, dostaw żywności, cateringu kontraktowego, kawiarni i innych sprzedawców żywności. 

Rynek konsumenckich usług gastronomicznych w Europie Zachodniej w 2016 r. był wyceniany na 427 mld euro, a 
rynek Europy Wschodniej na 45,6 mld euro. Dwa największe rynki w branży usług gastronomicznych znajdują się w 
Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie w 2015 roku przedsiębiorstwa wygenerowały przychody w wysokości 
odpowiednio 87,8 mld euro i 63,2 mld euro. Pod względem obecności konkurują również Włochy i Hiszpania, 
zajmując najwyższe miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw gastronomicznych w UE w 2014 r. Restauracje 
są prawdopodobnie głównym typem punktów sprzedaży wykorzystywanym przez konsumentów w branży usług 
gastronomicznych, od restauracji z pełną obsługą "sit down", po restauracje z ograniczoną obsługą i lokale typu 
casual dining. Restauracje i mobilne usługi gastronomiczne w Unii Europejskiej wygenerowały w 2015 r. łączny 
obrót w wysokości około 237 mld euro, przy czym Francja i Wielka Brytania ponownie przodują na rynku. 
Największą liczbę przedsiębiorstw restauracyjnych można znaleźć we Francji, chociaż liczba restauracji w Wielkiej 
Brytanii stale rośnie, osiągając 72 794 przedsiębiorstw w 2015 roku. Restauracje szybkiej obsługi i fast food są 
kluczowym segmentem branży restauracyjnej. Marki fast food, w tym Subway, McDonalds, Burger King i KFC 
dominują w krajobrazie franczyzy restauracyjnej w Europie. Amerykański gigant fast food McDonalds jest obecny 
w większości krajów europejskich. Do rynku restauracji szybkiej obsługi często włączane są również kawiarnie i 
kafejki, w których Costa, Starbucks i McCafé są wiodącymi graczami w Europie.

Roczny obrót branży usług gastronomicznych w Unii Europejskiej (UE-28) w latach 2011-2017 (w mln euro):
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Obroty branży działalności usługowej związanej z żywnością i napojami w Unii Europejskiej (UE-28) w 2017 r., 
według krajów (w mln euro):

Liczba przedsiębiorstw w branży restauracje i ruchoma działalność gastronomiczna w Unii Europejskiej (UE-28) w 
2018 r., według krajów:
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https://www.knowledge-sourcing.com/report/global-horeca-beverage-market
Oczekuje się, że globalny rynek napojów HoReCa będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 3,18%, aby osiągnąć 
wartość 227,504 mld USD w 2025 r. z 188,496 mld USD w 2019 r. HoReCa to holenderski termin, który oznacza 
Hotel, Restaurację i Usługi Cateringowe. Przemysł spożywczy i napojów ma znaczący udział w rynku hotelarskim. 
Nastąpił znaczny skok we wzroście rynku restauracyjnego i hotelarskiego. Wraz ze wzrostem dochodów 
konsumentów w krajach rozwijających się i adaptacji nowoczesnego stylu życia w znacznym tempie, rynek 
napojów HORECA będzie nadal rosnąć. Występuje zauważalne pojawianie się sieci fast-food, klubów, restauracji, 
firm cateringowych, hoteli i restauracji, które będą miały pozytywny wpływ na wzrost rynku. Istnieją różne 
segmenty, na które podzielony jest przemysł HoReCa. Oczekuje się, że segment Hotel & Restaurant Supplies 
zarejestruje znaczący wzrost w okresie prognozy. Główni producenci inwestują w badania i rozwój oraz innowacje, 
aby dotrzymać kroku zapotrzebowaniu konsumentów i wzbogacić swoje portfolio. W Indiach, OYO Rooms 
wywiera duży wpływ na sektor hotelarski. Firma związała się z mnóstwem hoteli na całym świecie, a konsument 
może zarezerwować pokój hotelowy w przyzwoitej i przystępnej cenie. Każdy region ma swoją własną, unikalną 
kulturę i to sprawia, że występuje niemal wykładniczy wpływ na wzrost rynku. Konsumenci na całym świecie są 
chętni do próbowania i eksperymentowania z nowym otoczeniem i usługami. W odniesieniu do Indii, konsumenci 
na całym świecie chcą przyjechać i spróbować indyjskiego curry i szerokiej gamy kulturalnych potraw. Włochy 
słyną z unikalnych cosines takich jak Pizza, Pasta, Lasagna i innych. Wraz z obecnością unikalnej żywności 
kulturowej, imperatyw nowoczesności zmieszanej z tradycyjną ofertą i architekturą wywiera pozytywny wpływ. 
Unikalność i nieszablonowe myślenie również mają znaczący wpływ. Lokalni i regionalni gracze mają znaczący 
wkład w rynek. Jest to niezwykle rozdrobniona branża, w której potrzebny jest wkład zarówno głównych, jak i 
lokalnych graczy. 
Fast Moving Consumer Goods Company i detaliści online poszukują różnych i unikalnych metod, aby uzyskać 
efektywne wejście na rynek napojów HoReCa. Odchodzą oni od konwencjonalnych kanałów handlowych, aby 
przyspieszyć ich wzrost przychodów. Sektor B2B hurtowych głównych graczy, takich jak Walmart, Metro Cash and 
Carry stopniowo staje się częścią łańcucha FMCG ze względu na ich globalny zasięg w przestrzeni HOREC. W 
Indiach, według głównego niemieckiego detalisty Metro Cash and Carry i badań opublikowanych przez różne 
renomowane organizacje, segmenty HoReCa mają 13 milionów organizacji wobec 12 milionów małych sklepów 
ogólnych. Nie ma wielu marek i firm, które są wyposażone w udane wersje strategii wejścia na rynek. Istnieją 
znaczne zmiany dotyczące sektora FMCG. Internetowy gigant detaliczny Big Basket w Indiach uruchomił segment 
HoReCa w 2018 roku i planował wygenerować około 68 milionów USD przychodów. Firma zaplanowała również 
utworzenie sektorów dystrybucji w ośmiu głównych miastach, w których istnieje znaczny popyt. Różne firmy i 
korporacje zainwestowały znaczną sumę kapitału na wzmocnienie i ekspansję swojej firmy na całym świecie. W 
ostatniej dekadzie nastąpił wzrost i pojawienie się nowych kluczowych detalistów i zorganizowanych przetwórców 
żywności na całym świecie. Firmy, które produkują i sprzedają mrożonki mają znaczący udział w rynku. 
Konsumenci zróżnicowali swoje preferencje dotyczące żywności i napojów, dlatego popyt na jakość wzrósł.
Producenci podnieśli swoje ogólne standardy produkcji i jakości, aby nadążyć za popytem. Ma to znaczący 
pozytywny wpływ na transfer technologii produktu i lepsze praktyki biznesowe. Kraje rozwijające się wprowadziły i 
uchwaliły surowsze normy i przepisy dotyczące żywności, które popychają przedsiębiorstwa w kierunku metody 
cash and carry. Główną zmianą, która napędzała wzrost jest zmieniający się styl życia klienta. Segment online jest 
również obszarem generowania znacznego wzrostu. Główne hotele i restauracje związały się z internetowymi 
markami dostaw żywności, takimi jak Zomato i Swiggy.

Pandemia COVID-19 zaszkodziła rynkowi napojów HoReCa. Na całym świecie zwiększane są zasoby do walki z 
pandemią przez nakładanie blokad, zamykanie granic, co miało wpływ na przerwy w łańcuchach dostaw. Udział 
przychodów na rynku zmniejszył się, ponieważ w obliczu pandemii konsumencie unikają chodzenia do 
zatłoczonych miejsc. Ludzie wolą kupować artykuły pierwszej potrzeby, które również ucierpiały w kontekście 
wolumenu sprzedaży na rynku. Według danych Światowej Rady Podróży i Turystyki, 100,8 mln osób jest 
zagrożonych w sektorze turystycznym i hotelarskim, a ponad 1 mln osób dziennie traci pracę. Według Oxford 
Economic Data, region azjatycki będzie miał bardzo negatywny wpływ na sytuację. W krajach, w których stopa 
bezrobocia przed pandemią była stosunkowo wysoka, odnotują one znaczny trend spadkowy na rynku. Ze 
względu na nieprzewidywalność skutków pandemii, do końca 2020 roku istniała niewielka szansa na powrót 
dopoprzedniego stanu. Niektóre kraje europejskie ponownie nałożyły blokadę, co perspektywicznie będzie 
szkodzić sektorowi. W kwietniu w Stanach Zjednoczonych pracę straciło 7,7 mln osób, jak wynika z danych rządu 
USA. Nastąpił za to gwałtowny wzrost w usługach dostarczania żywności, ponieważ większość ludzi zamawia 
jedzenie online. We Francji, Hiszpanii i Włoszech programy sponsorowane przez rząd pomogły w utrzymaniu 
sprzedaży produktów spożywczych i napojów w domach. Wiele krajów wprowadziło pakiet gospodarczych ulg, 
które mogą pomóc segmentowi HoReCa. 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/horeca-market-10535
Globalny HoReCa Raport z badań rynku: Informacje według rodzaju usług (hotele, restauracje, kawiarnie i puby), 
kategorii (pojedyncze punkty i sieci HoReCa) i regionu (Ameryka Północna, Azja-Pacyfik, Europa, reszta świata) -
prognoza do 2028 r.
Scenariusz rynkowy
Wybuch epidemii Covid-19 spowodował tendencję spadkową w branży HoReCa, ponieważ rządy na całym świecie 
wydały zarządzenia "zostań w domu", a konsumenci woleli pozostać w domach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie 
się nowego koronawirusa. Pandemia zmusiła restauracje do zamknięcia swoich lokali dla klientów, co 
spowodowało gwałtowny spadek wzrostu w branży HoReCa. Jednak wraz ze stopniowym rozluźnianiem norm 
rządowych, hotele, restauracje, kawiarnie i puby skupiają się przede wszystkim na czystości i środkach ostrożności, 
aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ze względu na to, istnieje znaczna luka w podaży i popycie, ponieważ 
istnieje ograniczenie w standardzie "dine-in" miejsc, pokoje noclegowe, a nawet odnotowano wpływ na czas 
pracy. Ponadto, przemysł HoReCa jest wysoce odpowiedzialny za zarządzanie tłumem, aby przestrzegać norm 
dystansu społecznego. Dodatkowo wraz z rosnącą penetracją Internetu w regionach rozwijających się i eskalacji 
wzrostu online dostawy żywności zostały częściowo przejete przez segment e-commerce. Przewiduje się, że 
globalny rynek HoReCa osiągnie około 2,38 biliona USD, przy CAGR na poziomie 3,15%, od 2021 do 2028 roku. 
HoReCa to skrót od hotels, restaurant, and cafés & pubs i jest ważnym sektorem usług w gospodarce światowej. 
Składa się głównie z hoteli, restauracji i barów, które odpowiadają za około dwie trzecie globalnego obrotu. 
Punkty usług, punkty gastronomiczne, które nie mogą przyciągnąć konsumentów, zwracają się albo do usług 
dostawy do domu, albo zbliżają się do platform dostaw żywności stron trzecich, takich jak GrubHub i DoorDash. 
Dlatego też oczekuje się, że stopniowe rozluźnienie ograniczeń rządowych i rosnąca popularność usług 
dostarczania żywności online będą napędzać całą branżę HoReCa w okresie objętym prognozą.
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Trendy rynkowe
Globalny rynek HoReCa odnotował wysoki wzrost w ostatnich latach. Wyłaniająca się strategia w branży HoReCa 
obejmuje połączenie wiedzy kulinarnej, doświadczenia branżowego i marketingu strategicznego wśród 
producentów żywności, dystrybutorów żywności i operatorów gastronomicznych. Ten sojusz, wraz z kilkoma 
innymi trendami, przekształca działalność HoReCa w wysoce technologiczne, wydajne i elastyczne 
przedsiębiorstwo. Dodatkowo, wzrost ruchliwego stylu życia i gorączkowe harmonogramy konsumentów 
zwiększyły popyt na fast food i jedzenie poza domem. W kilku metropoliach, gdzie ludzie pracują prawie przez cały 
dzień, konsumpcja fast foodów w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy jest bardzo popularna. Na przykład, 
zgodnie z ostatnim badaniem MRFR, całkowity udział rozporządzalnego dochodu osobistego wydanego na 
żywność spadł do mniej niż 7% w 2020 roku z 12% w 2000 roku. Inne badania pokazują, że wydatki na żywność 
poza domem wzrosły do 44% całkowitych wydatków na żywność w gospodarstwach domowych, podczas gdy 
wydatki na żywność w domu spadły do 56% w 2020 roku.Co więcej, młode pokolenie ma tendencję do podążania 
za kulturą zachodnią i wybierania sieci fast foodów, takich jak McDonald's i Subway, co dodatkowo napędza całą 
branżę HoReCa na świecie w 2020 roku. Jednak pomimo sukcesu dużych hoteli, sieci fast foodów, restauracji na 
wynos i franczyzy, obecność niezorganizowanych małych, niezależnych i rodzinnych organizacji ogranicza wzrost 
rynku HoReCa na całym świecie. Kluczowe kwestie - szeroka dostępność opcji żywieniowych i wygodne zakupy.
Czynniki napędzające rynek [market drivers]
+ Rosnący przemysł turystyczny - szybki wzrost globalnego rynku HoReCa jest wprost proporcjonalny do wzrostu 
branży turystycznej na świecie. Branża hotelarska i turystyczna odnotowała znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku 
lat, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwiniętych gospodarkach, co z kolei przyspieszyło wzrost branży 
HoReCa na całym świecie. Według danych International Trade Administration (ITA), USA, całkowity wkład branży 
turystycznej w PKB Stanów Zjednoczonych w 2017 roku wyniósł ponad 1,6 bln USD. Zgodnie z prognozami 
Departamentu Handlu, do 2023 roku Stany Zjednoczone mają przyjąć 95,5 mln międzynarodowych turystów 
rocznie. W obecnym scenariuszu, USA przewodzi na świecie w eksporcie międzynarodowych podróży i turystyki 
oraz zajmuje trzecie miejsce pod względem całkowitej liczby odwiedzin. W związku z tym, taki wzrost branży 
turystycznej w USA doprowadził do zwiększenia liczby hoteli i restauracji, dzięki czemu branża HoReCa będzie się 
rozwijać w USA w prognozowanym okresie od 2021 do 2028 roku.
+ Skuteczne strategie marketingowe
- Ograniczenia rynku - obecność ulicznych hawkerów i rodzinnych małych kuchni, co prowadzi do 
niezorganizowanego rynku.

Segmentacja
Według typu usługi: 
- Hotele
- Restauracje: segment ten stanowił największy udział w rynku w 2020 roku i przewiduje się, że będzie rósł w 
najszybszym tempie w okresie prognozy. Restauracje kontrolują 46,5% sprzedaży w całej branży HoReCa dzięki 
wzrostowi segmentu fast-food w ciągu ostatnich kilku lat. Popyt na jedzenie na wynos pobudził wzrost segmentu, 
ponieważ coraz większa liczba konsumentów wybiera wygodę, jakość i różnorodność jedzenia. Ponadto, 
restauracje oferują usługę "curbside", gdzie konsumenci składają zamówienia przez telefon lub e-mail i 
dostarczają restauracji zamówienie z numerem rejestracyjnym ich samochodu. Kiedy konsument wjeżdża na 
parking, pracownik restauracji przynosi zamówione jedzenie do samochodu. Ten rodzaj usługi jest bardzo 
popularny szczególnie w USA i napędza rynek restauracji na całym świecie.
- Kawiarnie i puby.
Według kategorii:
- Single Outlet: 
- Łańcuch HoReCa: segment ten miał największy udział w rynku w 2020 roku ze względu na rosnącą liczbę 
punktów gastronomicznych na całym świecie. Sieci HoReCa są tworzone w celu rozszerzenia obecności 
geograficznej, różnic w kulturze i tradycji, a także zaspokojenia regionalnych i lokalnych kubków smakowych. Na 
przykład, firma macierzysta Taco Bell, Yum Food, pojawiła się w Indiach z całą masą specjalnych pozycji w menu, 
zaprojektowanych z myślą o lokalnych podniebieniach, takich jak chrupiące tacos z ziemniakami i wyjątkowo 
pikantne burritos z paneerem. Podobnie w Holandii McDonald's serwuje McKroket, czyli smażony krokiet wołowy 
na bułce, a w Niemczech krewetki z sosem koktajlowym. Dlatego też rosnąca regionalna obecność lokali 
gastronomicznych napędza wzrost światowego rynku.
Według regionów [rynki wyróżniające się]:
- Ameryka Północna - zdominowała globalny rynek HoReCa w 2020 roku. Silny przemysł nieruchomości, obecność 
popularnych sieci hotelowych i napięty harmonogram wpłynęły na styl życia Amerykanów. Rozwijający się 
przemysł turystyczny, rosnąca liczba emigrantów, obecność zróżnicowanej kultury żywieniowej i szeroka 
dostępność szerokiej gamy kuchni doprowadziły do rosnącego popytu na HoReCa w tym regionie.
- Azja-Pacyfik - jest nowym obszarem generowania przychodów dla rynku HoReCa.Rosnąca populacja w Chinach i 
Indiach stworzyła oportunistyczny rynek dla istniejących graczy. Rosnąca ekspozycja na międzynarodową kuchnię i 
kulturę oraz chęć do eksperymentowania z artykułami spożywczymi dodatkowo napędzają wzrost rynku 
regionalnego. Dodatkowo, atrakcyjne oferty sezonowe i zniżki happy hour oferowane przez HoReCa są olejnym 
bodźcem wspomagającym wzrost na tym rynku.
Główni gracze: Hilton Worldwide Holdings Inc. (US), Hyatt Hotels Corporation (US), Marriott International, Inc. 
(US), InterContinental Hotels Group plc (UK), Wyndham Hotel Group, LLC (US), McDonald's Corporation (US), 
Yum! Brands, Inc. (US), Restaurant Brands International Inc. (Canada), Inspire Brands, Inc. (US), The Coca-Cola 
Company (Costa Coffee) (US).
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https://sazun.net/es/2019/12/23/industry-insight-horeca-trends-restaurants-system-catering-and-food-delivery/
Industry Insight HoReCa - Trendy Restauracje, System Catering i Food Delivery
Skala rynku
Globalny rynek restauracyjny jest napędzany głównie przez wzrost globalnego dochodu rozporządzalnego. 
Prowadzi to do wzrostu wydatków konsumentów na usługi gastronomiczne typu dine-out i take-home. Postęp 
technologiczny, taki jak płatności online oraz wprowadzenie aplikacji mobilnych na rynku usług gastronomicznych 
sprawiły, że proces zamawiania stał się bezproblemowy i wygodniejszy dla klienta. Ogólnie oczekuje się, że rynek 
europejski wzrośnie o 3,1% rocznie w ciągu najbliższych kilku lat, podczas gdy rynek globalny będzie rósł nieco 
szybciej, bo o 4,3% rocznie.
Główne trendy w branży restauracyjnej, cateringowej i dostaw żywności
- Wraz ze wzrostem liczby samotnych gospodarstw domowych w całej Europie, gwałtownie wzrasta popyt na 
dostawy jedzenia. Podczas gdy bezpośrednie dostawy z restauracji pozostają ważne, firmy dostarczające posiłki za 
pomocą technologii mają coraz większy udział w rynku i angażują się w ostrą konkurencję.
- Weganizm i wegetarianizm nadal zyskują na znaczeniu, a zdrowe opcje w menu są czynnikiem decydującym dla 
wielu bywalców restauracji lub klientów korzystających z dostaw żywności. Trend ten znajduje również 
odzwierciedlenie w obecnym szumie wokół mięsa roślinnego i stale rosnącej liczbie kooperacji pomiędzy 
producentami takiego mięsa a dużymi sieciami restauracji - np. w przypadku Impossible Burger firmy Burger King i 
prób Mc Donald's z Beyond Meat.
Składanie zamówień online da restauracjom możliwość pozyskania nowych klientów. Wykazano również, że 
konsumenci wydają więcej, gdy składają zamówienia online lub przez aplikację.
- Wokół dostaw żywności za pomocą dronów narosło wiele szumu. W związku z tym w 2020 roku pierwsze 
ambitne firmy planują wprowadzić na rynek swoją technologię, co może dać niektórym firmom dostawczym 
znaczną przewagę nad konkurencją.

- Podczas gdy ciemne kuchnie pojawiają się w całej Europie, a startupy finansowane przez VC otwierają jedną 
kuchnię za drugą, firmy dostarczające jedzenie, takie jak Bolt i Deliveroo, również podążają za trendem i zaczynają 
prowadzić własne kuchnie, korzystając z oszczędności dzięki tańszym nieruchomościom.
- Fuzje i przejęcia to standard w branży food delivery: najwięksi gracze na rynku już od lat wykupują mniejszych 
graczy. Obecnie dwie najstarsze firmy, Takeaway.com i Just Eat, planują połączenie się w największą firmę 
zajmującą się dostawą jedzenia poza Chinami. Jednocześnie hiszpański startup Glovo, zajmujący się dostarczaniem 
jedzenia, miał prowadzić rozmowy na temat fuzji z Deliveroo i Uberem.
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Pomimo umiarkowanych perspektyw wzrostu gospodarczego, wyceny utrzymują się na wysokim poziomie we 
wszystkich sektorach. Te stosunkowo wysokie wyceny świadczą o utrzymującym się, silnym zainteresowaniu 
inwestorów rynkiem. Podczas gdy mnożniki EV/EBITDA dla większości spółek wahają się od 8x do 17x, szczególnie 
młode firmy dostarczające żywność mogą pochwalić się wycenami sięgającymi trzycyfrowych wielokrotności 
EBITDA, co można zaobserwować w przypadku szybko rozwijających się startupów we wszystkich branżach.
Uwaga - grupa porównawcza składa się z międzynarodowych spółek giełdowych. Dla celów kalkulacji 
wykorzystano dwuletnie średnie konsensusu szacunków na następne 12 miesięcy (NTM); źródło: Infront Analytics.

Wybrane ostatnie transakcje:
W branży gastronomicznej aktywność w zakresie fuzji i przejęć jest wyjątkowo wysoka, ponieważ inwestorzy 
private equity poszukują marek o ugruntowanej pozycji, które mogą być szybko wprowadzone na rynek. Duża 
konkurencja wśród nabywców powoduje również wzrost wycen. Dwucyfrowe mnożniki obserwuje się także w 
przypadku mniejszych firm, a wyceny firm zajmujących się dostawą żywności z wykorzystaniem technologii sięgają 
nawet znacznie wyżej.
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https://neografix.pl/analiza-rynku-e-commerce-w-polsce-2020/
Analiza rynku e-commerce w Polsce – 2020
Wartość rynku e-commerce nieustannie rośnie. Coraz więcej obywateli kraju decyduje się na zakupy w sieci ze 
względu na oszczędność czasu i wygodne opcje dostawy. Przesyłka kurierska trafia pod drzwi mieszkania lub do 
wybranego punktu. Transakcja nie wymaga kontaktu z kasjerem ani przemieszczania się. To tylko niektóre czynniki 
zachęcające do zakupów online. Raport „E-commerce w Polsce 2020” przygotowany przez Gemius przybliża 
interesujące statystyki dotyczące handlu elektronicznego w Polsdce. Według szacunków wartośc rynku  e-
commerce w Polsce w 2020 roku osiągnęła wartość rzędu 100 mld zł.
Demografia – kto kupuje w sieci? W 2020 roku odnotowano wzrost liczby kupujących przez Internet. Już 73% 
internautów przyznaje, że przynajmniej raz dokonali takiego zakupu. W poprzednim roku było to 62%. Wzrost 
może być częściowo spowodowany warunkami w okresie pandemii. W polskich sklepach internetowych kupuje 
72% respondentów, a w zagranicznych – 30%. Przekrój demograficzny kupujących okazał się zróżnicowany. Są to 
w 51% kobiety i w 49% mężczyźni. Osoby młode (poniżej 34 roku życia) stanowiły większy procent kupujących, niż 
niekupujących przez Internet. Najliczniejszą grupą wiekową robiącą zakupy online były jednak osoby w wieku 35-
49 lat – stanowili 32% z nich. Zakupów w sieci najczęściej dokonywały osoby z wykształceniem średnim i wyższym, 
które pozytywnie lub średnio oceniały sytuację finansową swoich gospodarstw domowych. 
Dlaczego robimy lub nie robimy zakupów online? Kupujący wykazywali duże zadowolenie z internetowych 
transakcji. Jako ich zalety i czynniki zachęcające do zakupów wskazywali przede wszystkim: wygodę i prostotę 
zakupów, większy wybór towaru niż w sklepach tradycyjnych, całodobową dostępność (aż 82% respondentów) i 
nieograniczony czas na poszukiwania towaru, niższe ceny niż w sklepach tradycyjnych (niemal 75%).
Opinia na temat zakupów przez Internet była przeważająco pozytywna. Średnia ocena ich bezpieczeństwa 
wyniosła 3,61/5, a ich wygodzie przyznano ocenę 4,47/5. Z drugiej strony osoby niekupujące przez Internet (27% 
badanych) wskazywały powody takie jak: preferowanie fizycznego kontaktu z produktem i możliwość obejrzenia 
go przed zakupem (43%) oraz przyzwyczajenie do sklepów tradycyjnych. Wykazywali też pewne obawy w związku 
z bezpieczeństwem transakcji.
Co mogłoby zachęcić ich do kupowania online? Najczęściej wymieniali: niższe koszty dostawy, niższe ceny 
produktów, szybszą dostawę i bezpieczniejsze sposoby płatności przez Internet.
Metody płatności i dostawy / Analizując rynek e-commerce w Polsce, trzeba wspomnieć o możliwych sposobach 
dostawy i płatności. W 2020 roku najczęściej wybierano maszynę paczkową – wskazało ją 61% respondentów. 
Drugim sposobem była przesyłka kurierska – 55% osób korzystało z tej metody dostarczania paczek do domu lub 
miejsca pracy. Największym uznaniem cieszyły się firmy kurierskie DPD i DHL. InPost uplasował się na trzecim 
miejscu. Na terenie Polski znajduje się już 7000 Paczkomatów, a czynnikami motywującymi do korzystania z nich 
są elastyczność (brak ustalonych godzin odbioru) oraz niższy koszt dostawy. Paczkomat pozwala także wygodnie 
zwrócić towar – okazał się drugą najbardziej zachęcającą metodą zwrotu, zaraz po reklamacji door-to-door. Osoby 
najmłodsze (w wieku 15-24 lat) korzystały z różnych metod płatności, w tym mniej popularnych: wysyłki za 
pobraniem, płatności gotówką przy odbiorze i płatności mobilnych BLIK oraz kodów QR. Najczęściej wybieranym 
sposobem we wszystkich grupach wiekowych pozostają szybkie przelewy przez serwis płatności – korzysta z nich 
70% kupujących.

Budowanie wiarygodności sklepów e-commerce / Aby pozyskać konsumentów, sklepy internetowe muszą 
korzystać z różnorodnych środków zwiększających wiarygodność. Niemal połowa kupujących wskazała, że 
największe znaczenie mają dla nich opinie internautów na temat sklepu. Większym zaufaniem wśród osób 
powyżej 50 roku życia cieszą się firmy, które zapewniają opcję płatności przy odbiorze oraz w zrozumiały sposób 
informują o warunkach dokonywania zwrotu. Osoby w wieku 15-24 lat zwracają uwagę na wygląd strony – istotne 
są dla nich certyfikaty zaufania, graficzny projekt i widoczność regulaminu sklepu. 

https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce.html
Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-
Commerce Polska” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem 
badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają 
internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma 
Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane 
w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na 
reprezentatywnej próbie ponad 1600 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano w drugiej połowie 
kwietnia 2019 roku.
Polacy kupują coraz więcej, cenią komfort i elastyczność / Odsetek internautów kupujących online rośnie z roku 
na rok coraz bardziej dynamicznie. W 2019 jest to już 62% internautów – o 6 p.p. więcej, niż jeszcze rok temu (56% 
w 2018,  dwa lata temu było to 54%). Trochę wolniejszy wzrost zanotowały zakupy w sklepach zagranicznych –
dziś kupuje tak 26% internautów – o 3. p.p. więcej niż rok temu (23% w 2018 r. i 16% w 2017 r.).
Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów, to według Polskich internautów możliwość kupowania w każdym 
momencie, 24/7 (75%), brak konieczności jechania do sklepu (72%), oraz nieograniczony czas wyboru (68%).
E-zakupy coraz łatwiejsze i wygodniejsze / W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania, Polacy wskazują, że e-
sklepy dają coraz większe możliwości wyboru produktów niż sklepy tradycyjne (51% vs. 46%), są także 
wygodniejsze niż zakupy stacjonarne (58% vs. 52%). Robienie zakupów przez internet ocieniają także jako 
łatwiejsze (52% vs. 49%), a także tańsze (44% do 42%).
Coraz więcej zakupów odbywa się mobilnie, ale to wciąż laptop jest numerem jeden / Najpopularniejszym 
urządzeniem, który Polacy wykorzystują kupując online, wciąż jest laptop (74%), chociaż jest to tendencja 
spadkowa (w 2018 było to 82%). Coraz lepsze wyniki notuje sprzedaż przez kanały mobilne – na smartfonach 
kupuje już 61% osób (skok o 3 p.p. w porównaniu do 2018 r.), a na tabletach 27% (skok o 6 p.p. w porównaniu do 
2018 r.).
Kupują nie tylko młodzi - seniorzy to już ¼ klientów sklepów online / Jeszcze w ubiegłym roku aż 64% Polaków 
kupujących online było osobami poniżej 34 roku życia. Dzisiaj grupę tę stanowi mniej niż połowa - tylko 42% 
(spadek aż o 22 p.p.). Znacząco wzrosło zainteresowanie internetowymi sklepami w grupach starszych. Osoby 50+ 
stanowią już ponad ¼ osób kupujących online (26% - wzrost o 14 p.p. w porównaniu do 2018 roku), a internauci 
35-49 – ponad (32%) (wzrost o 7 p.p. w porównaniu do 2018 roku). E-zakupy niezmiennie pozostają domeną osób 
z przynajmniej średnim wykształceniem (72%) mieszkających w miastach do 200 tys. mieszkańców (45%).
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https://www.ideo.pl/e-commerce/wiedza/sytuacja-rynku-e-commerce-2020,71.html
Sytuacja polskiego rynku e-commerce [Autor: Łukasz Szymański, Kierownik Marketingu i PR, Ideo]
Pozycjonowanie e-sklepów / Jak pokazały wszelkie podsumowania 2019 roku, Polski rynek e-commerce jest w 
bardzo dobrej kondycji. Zajmuje chyba szczęśliwe, bo 13. miejsce na świecie pod względem dynamiki rozwoju. 
Każdego roku jego wartość wzrasta średnio o kolejne 18%. Choć powstało wiele prognoz dotyczących 2020 r., to 
jednak nikt nie przewidział ogólnoświatowego kryzysu. Tego jak mocno uderzy w handel tradycyjny, jak szybką 
cyfryzację społeczeństwa wymusi i jak duży wpływ będzie mieć na e-commerce. Po pandemii „obudzimy się” w 
zupełnie nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, której nikt jeszcze nie jest w stanie przewidzieć…
Obszary największego rozwoju e-commerce w 2019 r. / Polski rynek e-commerce pod koniec 2019 roku był w 
bardzo dobrej kondycji. Notował dynamiczny wzrost na poziomie ok 18% RdR. Mocno rozwijał się także m-
commerce. Przewidywania ekspertów mówiły o osiągnięciu przez niego 70% udziału w zakupach online do końca 
2021r. Choć zgodnie z raportem Gemius „E-commerce w Polsce 2019” najwięcej zakupów online realizowanych 
było za pośrednictwem laptopa, to jednak smartfon znalazł się zaraz za nim z 61%.
Rynek technologiczny odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju sprzedaży internetowej. Z uwagi na fakt, że coraz 
więcej transakcji dokonuje się za pomocą urządzeń mobilnych, zachodzi konieczność dostosowania sklepów 
internetowych do możliwości i ograniczeń jakie niesie za sobą ogólnie pojęty m-commerce. Warto wspomnieć tu 
chociażby o rozwiązaniach typu RWD czy AMP, ale również bardziej zaawansowanych aplikacjach PWA i 
dedykowanych smartfonom aplikacjach mobilnych. Jak wynika z licznych badań, kupujących przyciągają nie tylko 
atrakcyjne oferty. W 2019 r. kupujący stawiali przede wszystkim na jakość. Zarówno oferowanych 
produktów/usług, jak i obsługi klienta. Szczególne znaczenie ma dla nich przejrzysta i czytelna architektura 
informacji oraz bezpieczny i bezproblemowy proces zakupowy. Cenią sobie komfort i prostotę również w zakresie 
płatności. Według danych raportu Gemius, Polacy najchętniej za zakupy płacą za pomocą szybkiego przelewu 
(PayU, Dotpay, itp.). Raport Polskiego Standardu Płatności mówi dodatkowo, że w 2019 częściej płacono BLIK-iem 
niż kartą. W kontekście poprawy komfortu i szybkości realizacji zakupów coraz częściej wskazywane są także 
chatboty. Wspomagają budowanie i utrzymanie relacji z klientami, a przede wszystkim stanowią obecne 24/7 
źródło wiedzy na temat oferty sklepu. Szybkość odpowiedzi, wygoda, dostępność to czynniki kluczowe, które 
wpływają na lepszą e-obsługę klienta. Jako społeczeństwo, kupujemy coraz więcej i coraz częściej przez Internet. 
Nie dziwi więc, że wielu sprzedawców upatruje w elektronicznym handlu szansę na rozwój. W efekcie powstaje 
coraz więcej sklepów internetowych. Spośród 13 tys. sklepów uruchomionych w 2019r. na platformie Shoper, 
największym powodzeniem cieszyła się branża „dom i ogród”. Przedsiębiorcy wykazali także duże zainteresowanie 
sklepami z kategorii „ubrania” oraz „zdrowie i uroda”. Poniższy wykres prezentuje udział poszczególnych branż w 
całościowej liczbie sklepów internetowych na koniec 2019 roku.
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E-commerce: rok 2020 i pandemia / Rok 2020 w e-commerce zaczął się całkiem normalnie. W mediach coraz 
częściej pojawiały się informacje o nowym wirusie, ale mało kto się tym przejmował. Przecież to tak daleko… 
Dopiero, gdy dowiedzieliśmy się, że od 12 marca zajęcia w szkołach i przedszkolach zostaną zawieszone do 
odwołania poczuliśmy, że nas również to dotyczy… Ryzyko zarażenia i coraz ostrzejsze obostrzenia sprawiają, że 
społeczeństwo „przeniosło się” do Internetu. Pracujemy zdalnie, spotykamy się na chatach i wideokonferencjach, 
sprawy urzędowe załatwiamy online, pomagamy dzieciom w nauce przez Internet, a na koniec dnia robimy zakupy 
internetowe. Choć czytaliśmy wiele publikacji przedstawiających prognozy na 2020r. oraz trendy przewidujące w 
jaki sposób zmieni się e-commerce, to jednak nikt nie przewidział, że zmieni się tak wiele.
Gwałtowny wzrost zainteresowania zakupami online, idące za tym lawinowe uruchamianie nowych sklepów 
internetowych, czy nowe formy dostawy - to wszystko ma wpływ na obecny i przyszły kształt branży e-commerce. 
I choć chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że uruchomienie w pełni rozwiniętej sprzedaży internetowej wymaga 
czasu to jednocześnie cieszymy się, że tak wiele firm i sklepów łamiąc te niepisane „zasady” ułatwia nam życie.
Sieć Żabka planowała co prawda wejście w e-commerce, jednak w związku z pandemią znacznie przyspieszyła 
prace. W efekcie na ten moment pilotażowo zrobimy zakupy w Poznaniu z dostawą do domu, a w Warszawie z 
odbiorem w jednej z trzech placówek stacjonarnych. Kolejnymi przykładami sieci, które uruchomiły sklepy 
internetowe działające w modelu click&collect są Stokrotka i SPAR. Możliwość taka została uruchomiona 
pilotażowo w wybranych miastach, jednak obie sieci deklarują, że w przypadku zainteresowania tą formą 
zakupów, będzie rozszerzana na kolejne miasta. Z kolei dzięki nawiązaniu współpracy z Glovo sieci Carrefour i 
Biedronka umożliwią zakupy internetowe w największych miastach. Zakupy mają dostarczać kurierzy Glovo w 
ciągu godziny od otrzymania zamówienia. By sprawniej obsługiwać dynamicznie rosnącą ilość realizowanych w ten 
sposób zamówień firma planuje otwarcie sieci tzw. Dark Stores, pełniących funkcję magazynów do których wejść 
będą mogli tylko dostawcy i kurierzy. Jeszcze inny model ułatwienia zakupów wdrożył Kaufland we współpracy z 
Mango. Gotowe paczki z zestawem 30 najpotrzebniejszych produktów spożywczych i higienicznych, będzie można 
kupić w sklepie internetowym Mango. Zostaną dostarczane w ciągu 48 godzin od zamówienia. Platforma Allegro, 
która umożliwia chyba najszybsze uruchomienie sprzedaży internetowej, przygotowała Pakiet wsparcia dla 
Sprzedających. Aktualnym sprzedawcom pomoże utrzymać biznes, a planującym uruchomienie sprzedaży online, 
obniży koszty rozpoczęcia e-sprzedaży. Wśród propozycji dla firm znalazło się między innymi wydłużenie terminów 
płatności, zwolnienie przez 3 miesiące z opłat prowizyjnych dla nowych sprzedawców czy wstrzymanie 
zapowiedzianej jakiś czas temu podwyżki opłat. Firma przygotowała także propozycje dla kupujących, które mają 
nas przekonać do skorzystania z zakupów przez Allegro.pl. Chyba najbardziej atrakcyjny jest pakiet SMART!, w 
ramach którego możemy skorzystać z darmowej dostawy zakupów. Specjalnie dla seniorów, którzy mogą nie mieć 
doświadczenia w realizacji zakupów internetowych firma uruchomiła dedykowaną infolinię. Dzięki pomocy 
konsultantów kupujący zostanie przeprowadzony krok po kroku przez cały proces zakupów, która ma zapewnić 
bezpieczne i łatwe zakupy online.
Kto traci, a kto zyskuje / Polski Standard Płatności podaje, że w marcu br., użytkownicy za pomocą BLIKA 
najchętniej kupowali sprzęt RTV i AGD, następnie chemię domową oraz książki. Z kolei poważny spadek transakcji 
odnotowały branże eventowe oraz z usługami transportowymi. Pełen zestaw danych w tym zakresie przedstawia 
poniższy wykres.
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Z kolei w publikacji „Top 100 Fastest Growing & Declining Categories in E-commerce” firma Stackline przedstawia 
wyniki analizy zakupów w sklepach internetowych na terenie USA. Okazuje się, że w marcu br. największe 
zainteresowanie kupujących zyskały rękawiczki jednorazowe, maszyny do samodzielnego wypieku chleba, 
lekarstwa na przeziębienie, zupy, ryże i kasze, akcesoria do treningu w domu, mleko, śmietana oraz środki do 
mycia naczyń. A to dopiero pierwsza dziesiątka zestawienia 100 produktów, których popularność w czasie 
pandemii wzrosła nawet o 600 %. Z kolei podobnie jak w Polsce mocno straciły produkty z kategorii turystycznej, a 
więc walizki (-77 %), teczki, aparaty (-64 %), stroje kąpielowe, torby na siłownie oraz akcesoria ślubne (-63 %).
Z powodu zamknięcia sklepów stacjonarnych, większość biznesów notuje znaczne straty. Grupa Wojas informuje, 
że jej przychody w marcu br. zmalały o 34,4,%, a w kwietniu spadną o ok. 70%. VRG, do której należą marki 
Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler i W.Kruk szacują zmniejszenie się przychodów o 80%. Z kolei CCC notuje 
spadek w handlu stacjonarnym w pierwszym kwartale roku o 26%. Co prawda przychody ze sprzedaży 
internetowej wzrosły w tym samym czasie o 39%, jednak w ujęciu całościowym i tak mówimy o stracie w 
porównaniu z poprzednim rokiem. Według grupy CCC w perspektywie najbliższej przyszłości możemy spodziewać 
się, że wartość rynku w obecnym roku mocno spadnie, a dopiero w 2021 r. nastąpi jego odbudowa. Ponadto 
sprzedaż online może mieć nadal spore, a w wielu przypadkach coraz większe znaczenie dla konsumentów 
poszukujących produktów w niższej cenie. Możemy być też świadkami przyspieszonej konsolidacji rynku. 
Zamknięcie centrów handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych to tylko jeden z czynników wpływających na 
sprzedaż. W tym niepewnym czasie zachowania i decyzje zakupowe konsumentów coraz bardziej ulegają zmianie. 
W pierwszej kolejności pragniemy zaspokoić potrzeby wynikające ze spędzania większej ilości czasu w domu.
Handel w Internecie aktualnie bardzo zyskuje ze względu na zamknięte galerie handlowe i obowiązek izolacji. W 
niektórych branżach, jak spożywcza, artykuły i karmy dla zwierząt, czy sprzęt i akcesoria fitness, wzrosty sprzedaży 
mogą dochodzić nawet do kilkuset procent. Mimo, że stopniowo będą uwalniane restrykcje, a galerie handlowe i 
sklepy będą otwarte, wirus pozostanie z nami i na stałe wpłynie na nasze zachowania. Będziemy zapewne chętniej 
korzystać z zakupów w sieci, co potwierdzają już wyniki badań przeprowadzonych w Chinach, czy w Europie 
Zachodniej. W perspektywie długoterminowej - czeka nas jednak spowolnienie gospodarcze, które wpłynie na 
zasobność naszych portfeli i również na branżę e-commerce. E-commerce stał się więc jedyną alternatywą, 
również dla osób, które wcześniej nie korzystały z tej formy zakupów. Dlatego internetowi pure playerzy notują 
niespotykane dotąd wzrosty zamówień, a sieci handlowe sprzedażą online próbują minimalizować utratę 
przychodów z tradycyjnego kanału. Można przypuszczać, że przesunięcie w handlu w kierunku ecommerce 
utrzyma się dłużej niż tylko na czas pandemii. Wszystko zależy jednak od tego czy sprzedawcy internetowi 
wykorzystają tę szansę, zapewniając swoim klientom najwyższej próby doświadczenia i czy tym samym przekonują 
do siebie nową grupę klientów. W tych szczególnych warunkach nie jest to łatwe.

Kluczowe kwestie:
Przyspieszona digitalizacja, czyli zwiększenie liczby podmiotów działających on-line, w tym na rynku e-commerce, 
a co za tym idzie większa konkurencja w skali lokalnej i globalnej, odejście od znanych schematów i poszukiwanie 
nowych, nieznanych dotąd rozwiązań - zarówno w obszarze obsługi klienta (jak np. dostawy bezkontaktowe), jak i 
w obszarach logistyki (np. dostawy w weekendy) - kiedy wrócimy do normalnego funkcjonowania poradniki “5 
sposobów na..” mogą okazać się nieaktualne, wzrost lojalności konsumentów wobec marek - doskonale było to 
widać na przykładzie branży gastronomicznej, w której w ciągu kilku dni powstało wiele oddolnych inicjatyw: od 
sprzedaży bezpośredniej przez Internet z dowozem pod drzwi, do zakupu voucherów odłożonych w czasie, które 
wspierały płynność finansową tych podmiotów; konsumenci pokazali, że liczą się dla nich ludzie i marki, a nie tylko 
najniższa cena i szybka dostawa. Czynniki takie jak zamknięcie sklepów i galerii handlowych oraz społeczne 
ograniczenia związane z poruszaniem i przemieszczaniem się pokazały, że wiele nowych branż i usług może być “e-
” i skutecznie sprzedawać w sieci. Jedynym zagrożeniem, jakie może się pojawić są makroekonomiczne skutki 
spowolnienia gospodarczego: wzrost bezrobocia i utrata pracy, które w konsekwencji mogą oznaczać mniej 
pieniędzy przeznaczonych na konsumpcję i zakupy. Przy rosnącej liczbie podmiotów na rynku e-commerce oraz 
ograniczonym popycie każdemu może przypaść mniejszy kawałek tortu. Niewątpliwie ogólnoeuropejska 
kwarantanna przyczyniła się znacznie do dużych wzrostów w handlu internetowym. Niektóre branże, takie jak np. 
branża spożywcza dotyka wręcz „klęska urodzaju”. W branży wydawniczej duże sklepy internetowe notują nawet 
dwukrotny wzrost sprzedaży. Trudno wyobrazić sobie lepszą „okazję promocyjną” dla handlu w Internecie niż 
obecna sytuacja. Z całą pewnością wielu klientów przyzwyczajonych do tradycyjnych form handlu zmieni swoje 
zwyczaje zakupowe na korzyść e-commerce, co już częściowo widać w pozytywnej dynamice tego kanału. Warto 
jednak zauważyć, że jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja i jesteśmy dopiero na progu nieuchronnej recesji. 
Dziś jeszcze dysponujemy sporymi rezerwami na konsumpcję, ale niewątpliwie będą one topniały i dynamika 
handlu e-commerce też na tym ucierpi. Do jakiego stopnia? Trudno wyrokować. Jedno wiemy na pewno, świat po 
koronawirusie, w tym świat e-handlu, już nie będzie taki sam.
W dobie pandemii i ograniczenia możliwości zakupów bezpośrednich wydaje mi się, że e-commerce nie doczeka 
się lepszych czasów. To co niegdyś kupowaliśmy tylko stacjonarnie, teraz wręcz jesteśmy zmuszeni kupić przez 
Internet. To niesie za sobą pewne konsekwencje. Polski e-commerce (ten rozwinięty i elastyczny, podatny na 
zmiany) na pewno sobie poradzi i wręcz rozkwitnie. Problemem może być fakt, że nie każdy w odpowiednim 
momencie podjął decyzję, że dla jego działalności już jest ten czas, kiedy powinien myśleć także o e-markecie. I te 
firmy w obecnej sytuacji są w dużych kłopotach. Rozwiązania realizowane na szybko, społecznie wręcz, nie 
przyniosą odpowiednich rezultatów - odbije się to na sprzedaży, a finalnie albo na jakości produktów albo na 
pracownikach. Dobrym prognostykiem jest fakt (przede wszystkim dla agencji i softwarehouse'ów, które oferują 
swoim klientom rozwiązania e-commerce'owe), że wielu przedsiębiorców, którzy do teraz zwlekali z wejściem do 
e-commerce'u teraz ten krok poczyni.
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Nikt nie spodziewał się pandemii, a co za tym idzie nie każdy jest równie dobrze przygotowany. Wzmożony ruch 
zakupów w Internecie może doprowadzić do problemów logistycznych (pakowanie, wysyłka, odpowiedni 
customer care), czy infrastrukturalnych (obciążenie serwerów, systemów sprzedażowych) i tutaj szukałbym 
zagrożeń. Oczywiście nie takich, które są nie do pokonania, ale mimo wszystko znaczących, bo mogących odbić się 
na lojalności klientów. To ile pandemia będzie trwać też jest dla nas zagadką, więc istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że coraz chętniej sięgniemy na e-półki po towary takie jak kosmetyki (np. drogie perfumy), 
czy ciągle jeszcze w Polsce kupowane z dużą dozą niepewności tekstylia. Pojawia się jeszcze kwestia wejścia na 
rynek e-commerce aktywności, które jeszcze w marcu wydawały się totalnie nie na miejscu. Bo czy ktoś rozważał 
wyjazd nad morze, czy do muzeum w formie e-wycieczki? Raczej byli to nieliczni. A teraz może stać się to smutną 
koniecznością. Na rynku e-commerce'owym widzę ciekawą niszę, mianowicie e-turystyka oparta o mocne 
doświadczenia wirtualnego świata. Dla marketerów, próba zmiany nawyków konsumenckich była zwykle albo 
ekstremalnie trudna (i kosztowna) albo wręcz niemożliwa. Tymczasem cały e-commerce dostał dziś taką 
transformację „w gratisie”. Miliony użytkowników zostało zmuszonych do szukania alternatywy do fizycznych 
sklepów i przekonania się, że robienie zakupów on-line wcale nie boli. 

Dzięki masowemu przestawieniu się na pracę zdalną, rośnie sprzedaż monitorów, komputerów i oczywiście 
wygodnych foteli. Zyskują też wszystkie kategorie związane z rozrywką. Od gier komputerowych po gry planszowe, 
puzzle i zabawki. No i telewizory. Ten ostatni to dobry przykład do omówienia całego zjawiska.
Polacy nie mieli dotychczas problemów z zamawianiem przez Internet telefonów czy słuchawek, ale telewizory 
były dla wielu czymś po co trzeba było pojechać, zobaczyć i dotknąć w lokalnym elektro markecie. Perspektywa 
ściągania telewizora z innego miasta, a już w ogóle z za granicy była niewyobrażalna. Tymczasem sprzedaż 
telewizorów rośnie proporcjonalnie do spadania mocy serwerów Netflixa. A skoro da się zamówić telewizor – to 
da się zamówić wszystko. Obserwujemy wyjątkowo szybkie przyspieszenie adopcji technologii i trendów. W ciągu 
jednego kwartału, zakupy spożywcze on-line, a razem z nimi kilka innych kategorii, prawdopodobnie przeskoczą z 
etapu „innowacji” na początek „wczesnych naśladowców”. Daleki jestem od koniunkturalizmu, ale cieszy mnie ta 
zmiana. Nie tyle zwiększenie koszyka zakupowego dotychczasowych konsumentów, co napływ świeżych klientów 
rozpoczynających swoją przygodę z zakupami online.
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https://itwiz.pl/pandemia-napedza-rynek-e-commerce-ale-nie-wszedzie/
Pandemia napędza rynek e-commerce, ale nie wszędzie
Choć wiele badań wskazuje na to, że rynek e-commerce rośnie podczas pandemii w niezwykłym tempie, okazuje 
się, że są też kraje, w których nie zanotowano wzrostu przychodów w tym sektorze. Mało tego, jak wynika z 
analizy przeprowadzonej przez Konfederację Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, w niektórych z nich 
zanotowano nawet spadki w tym segmencie. Jakie są przyczyny tej odwrotnej tendencji i jak w tym kontekście 
plasuje się Polska? Z najnowszego badania przygotowanego przez organ pomocniczy ONZ, Konferencję Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTD), wynika że 
58% firm sprzedających produkty i usługi online w 23 biedniejszych krajach świata (głównie w Azji i Afryce), 
odnotowało spadek przychodów. Mimo rosnącego zainteresowania zakupami w sieci, większość z nich zgłosiła 
problem z dostosowaniem się do bieżących realiów i skalowaniem swojej działalności online. Trzy na cztery 
przedsiębiorstwa zauważyły także, że od momentu wybuchu pandemii wzrosły ich koszty operacyjne, a 44% 
planuje redukcję zatrudnienia. Z tych danych wynika, że dla każdej firmy równie niebezpieczny, jak brak popytu na 
dostarczane produkty czy usługi, może być nagły wzrost zainteresowania ofertą. „Gdy organizacje nie są w stanie 
podołać rosnącej liczbie zamówień, realizacja zleceń ulega opóźnieniu, a to powoduje niezadowolenie klientów. Ci 
odwołują swoje zamówienia, rozpowszechniając niepochlebne opinie o firmie, która w efekcie traci klientów. 
Negatywne efekty widać od razu – spadają dochody i utrzymanie się na rynku z dnia na dzień staje się trudniejsze.
Polska specyficznym przypadkiem / Inną przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że w związku z rosnącymi 
problemami logistycznymi, sklepy wygaszają popyt przez podnoszenie cen. Możliwy jest również trzeci scenariusz, 
w którym sklepy internetowe – chcąc podołać rosnącemu popytowi i lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku –
zaczynają inwestować, lecz nie są to inwestycje wynikające z przemyślanej strategii opartej o doświadczenie. 
Podejmowane są one raczej pod wpływem komunikacji marketingowej dostawców szeregu usług, którzy obiecują 
nowe kanały dotarcia, analizę profilu klientów czy optymalizację procesów. Wdrażanie takich rozwiązań zazwyczaj 
prowadzi do wzrostu przychodów, lecz niekoniecznie wiąże się to ze wzrostem zysków. Wielu przedsiębiorców 
uważa jednak, że samo zwiększenie przychodów – nawet kiedy dochód nie wzrasta – jest lepsze, niż brak 
ekspansji. Niestety, takie myślenie często okazuje się brzemienne w skutkach, wskazują eksperci. Kiedy krzywa 
wzrostu popytu zaczyna się spłaszczać lub pojawiają się na niej inne zakłócenia, firma, która w nieodpowiedzialny 
sposób lokowała kapitał w rozwiązania mające zwiększyć jej przepustowość, wpada w kłopoty związane z 
finansowaniem podjętych inwestycji i zaciska pasa, co może prowadzić do utraty pozycji rynkowej.
Jak wskazują specjaliści Centeo.pl, z takimi przypadkami mamy najczęściej do czynienia właśnie na rynkach słabo 
rozwiniętych, czyli takich, gdzie adaptacja nowoczesnych rozwiązań cyfrowych np. do automatyzacji zadań, jest na 
bardzo wczesnym poziomie, a organizacje branżowe, oferujące know-how i wsparcie w prowadzeniu biznesu 
działają słabo. Na takich rynkach brakuje także wyspecjalizowanych agencji marketingowych, które mogą pomóc 
w optymalizacji działań sprzedażowych w sieci.

Na tym tle Polska jest dość specyficznym przypadkiem. Choć nie brakuje tu świetnych specjalistów, jednocześnie 
rynek e-commerce jest bardzo słaby w porównaniu z innymi rozwiniętymi rynkami. Większość firm handlujących 
w Internecie nie jest gotowa na duże wydatki, co prowadzi do polaryzacji na dwie grupy. Z jednej strony mamy 
małe e-commerce, z drugiej takie, które rozwiązały większość problemów logistycznych, sprzedażowych i skalują 
się w oparciu o teoretycznie nieograniczony budżet marketingowy, o ile zachowany jest stosunek kosztu reklamy 
do generowanego przychodu (ROAS, COS).
Platformy handlowe bardziej odporne na kryzys / Czynniki takie jak wspomniany brak wdrożenia rozwiązań 
cyfrowych i automatyzacji zadań, mają istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie biznesu. Z raportu UNCTD 
wynika, że firmy w pełni cyfrowe, w tym platformy handlowe, są bardziej odporne na obecny kryzys. Tymczasem 
wszystko wskazuje na to, że wiele podmiotów, których działaniu przyjrzał się UNCTD, mimo że prowadzi 
działalność w sieci, to jednak w swym funkcjonowaniu wciąż bazuje na tradycyjnych metodach. To zaś powoduje 
ich niską rentowność i słabą elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków. Rodzi się także 
pytanie o dostęp do światowych rynków, np. właśnie poprzez globalne platformy typu marketplace. Jak 
zauważono w raporcie UNCTD, 64% z nich odnotowało wzrost sprzedaży. To zresztą globalny trend. Z danych 
300RESEARCH wynika, że coraz większa część światowej sprzedaży w sieci (50-85% – w zależności od rynku) 
odbywa się poprzez platformy cyfrowe, należące do gigantów takich jak Aliexpress, JD.com, Amazon, Rakuten, 
Mercado Libre. Tymczasem w wielu spośród badanych krajów ciężko o cieszący się popularnością lokalny 
marketplace, a tym bardziej o obecność globalnej platformy. Cyfrowa platforma, zbierająca w jednym miejscu 
oferty wielu e-sprzedawców, to dla nich ogromna szansa na rozwój biznesu. Wynika to z faktu, że człowiek jest 
istotą z natury leniwą. Dlatego, zamiast odwiedzać dziesiątki pojedynczych witryn e-sklepów, woli skorzystać z 
rozwiązania, które zna je wszystkie i zbiera oferty w jednym miejscu. Stąd np. Ceneo.pl odwiedza 23 mln 
unikalnych użytkowników miesięcznie, a porównywarka odpowiada za 12,5 proc. całej sprzedaży online w Polsce.
Kluczem dostęp do Internetu, ale nie tylko / Nie mniej istotną sprawą jest też kwestia dostępu do Internetu oraz 
stopień jego wykorzystania przez społeczeństwo. W krajach badanych przez UNCTD średnio tylko 40% 
mieszkańców ma dostęp do szerokopasmowego Internetu, a zaledwie 19% w ogóle korzysta z sieci. Dla 
porównania, w Polsce – jak donosi GUS – w 2019 roku dostęp do Internetu posiadało 86,7% gospodarstw 
domowych i było to o 2,5% więcej niż w roku poprzednim. Różnica jest więc kolosalna i nie pozostaje ona bez 
wpływu na kondycję krajowych rynków e-commerce. Według specjalistów, efekt niemal 100% wzrostu w handlu 
detalicznym online, zazwyczaj przypisywany wyłącznie pandemii, w rzeczywistości spowodowany jest wpływem 
szeregu – często ignorowanych – impulsów. Wśród nich wymienia się m.in. rosnącą liczbę paczkomatów, 
wdrożenie sieci 5G czy innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To one tworzą spójny ekosystem, 
sprzyjający rozwojowi e-handlu w Polsce. Z kolei w krajach rozwijających się brak dostępu do Internetu, cyfrowych 
metod płatności czy słabo rozwinięta infrastruktura utrudniająca sprawne doręczanie przesyłek, stanowią sporą 
barierę dla rozwoju rynku.
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Podstawowe wnioski z przeprowadzonej analizy rynku:
1) Rynek bardzo konkurencyjny, ale z wysokim wskaźnikiem wzrostu CAGR rzędu nawet 18% r/r, jak dla Polski. 
Duża szansa, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19, która paradoksalnie działa zdecydowanie na korzyść e-
commerce. Jednakże rynek e-commerce to nie tylko szanse i szczególna okazja na wzrost, to także zagrożenia. 
Uwidacznia się przewaga dużych graczy nad mniejszymi, których nie stać na duże inwestycje infrastrukturalne, jak 
i na bardziej rozbudowany marketing. Potrzebą staje się udział w handlowych platformach pośredniczących, sama 
własna witryna internetowa to jest obecnie już zbyt mało, przynajmniej na początku drogi rozwoju młodego 
biznesu.
2) Powyższe w pewien sposób tłumaczy, dlaczego sytuacja ekonomiczno-finansowa analizowanych platform 
handlu elektronicznego nie jest po dwóch latach dostatecznie klarowna. Z analizy przedstawionych danych 
wynika, że sytuacja taka mogłaby się okazać bardziej trwała, pomimo desygnowanych nakładów finansowych na 
rozwój marek i platform handlu elektronicznego.

https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/europe
Rynek eCommerce obejmuje sprzedaż dóbr fizycznych poprzez kanał cyfrowy do prywatnego konsumenta 
końcowego (B2C). Definicja ta obejmuje zakupy za pośrednictwem komputerów stacjonarnych (w tym 
notebooków i laptopów), jak również zakupy za pośrednictwem urządzeń przenośnych (np. smartfonów i 
tabletów). Do rynku handlu elektronicznego nie zalicza się: usług rozpowszechnianych cyfrowo (zob. zamiast tego: 
e-usługi), pobierania lub strumieniowania mediów cyfrowych, towarów rozpowszechnianych cyfrowo na rynkach 
B2B oraz cyfrowego zakupu lub odsprzedaży towarów używanych, uszkodzonych lub naprawionych (reCommerce i 
C2C). Wszystkie wartości pieniężne odnoszą się do rocznego przychodu brutto i nie uwzględniają kosztów wysyłki.
Przewiduje się, że przychody na światowym rynku eCommerce osiągną 749 418 mln USD w 2022 roku.
Oczekuje się, że przychód będzie wykazywał roczną stopę wzrostu (CAGR 2022-2025) na poziomie 14,02%, w 
wyniku czego prognozowany wolumen rynku wyniesie 1 110 908 mln USD do 2025 roku. Przy prognozowanej 
wielkości rynku na poziomie US$1,377,161m w 2022 roku, większość przychodów generowana jest w Chinach.
Na rynku eCommerce, liczba użytkowników ma wynieść 564,4 mln do 2025 roku. Penetracja użytkowników 
wyniesie 61,6% w 2022 roku i ma osiągnąć 66,5% do 2025 roku. Średni przychód na użytkownika (ARPU) ma 
wynieść 1.432,98 USD.
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Udział firm w przychodach z e-commerce w Europie w 2020 roku, według krajów: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics
Globalny Ecommerce zinterpretowany: Statystyki i trendy do obserwacji w 2021 roku
Globalny e-commerce to wiele rzeczy - handel transgraniczny, biznes bez granic, międzynarodowy handel online.
Globalny ecommerce nie jest luksusem. To nie jest jedna z wielu strategii. Globalny handel jest koniecznością.
Powstają pytania - Gdzie inwestować? Które kraje prezentują najlepsze dopasowanie produkt-rynek? Jak 
przyciągnąć nabywców spoza regionu? Co jest najważniejsze: tłumaczenie, waluty, opcje płatności, czy może coś 
zupełnie innego? 
1. Czym jest globalny ecommerce?
Globalny ecommerce to sprzedaż produktów lub usług ponad granicami geopolitycznymi z kraju pochodzenia 
firmy, zwykle definiowanego jako jej siedziba lub miejsce założenia. Produkty lub usługi są sprzedawane na rynki 
inne niż rodzime poprzez sprzedaż i marketing online. Łączne dane przewidują 27,6% wzrost światowej sprzedaży 
ecommerce w ostatnim okresie. Liczby o takiej skali są trudne do ogarnięcia. Są one jednocześnie ożywcze i 
zniechęcające. Korzyści z międzynarodowego handlu elektronicznego są następujące:
- Łatwiejsza ekspansja na rynki zagraniczne;
- Łatwiejsze do znalezienia dopasowanie produkt-rynek;
- Krótsze cykle sprzedaży B2B;
- Szybsze budowanie obecności na rynku międzynarodowym;
- Niższe bariery wejścia na rynek;
Jak napisał Harvard Business Review: "Liderzy biznesowi starają się dostosować do świata, który jeszcze rok temu 
wydawał się niemożliwy. Mit o świecie bez granic upadł. Tradycyjne filary otwartych rynków - Stany Zjednoczone i 
Wielka Brytania - chwieją się, a Chiny pozycjonują się jako najwierniejszy obrońca globalizacji." Zatem myśl 
przewodnia jest prosta: cień globalnego handlu elektronicznego jest zbyt duży, by go zignorować.
2. Jak duży jest globalny rynek ecommerce?
Według bieżących szacunków globalny rynek ecommerce osiągnął wartość 4,89 bln USD w 2021 roku. Szacuje się, 
że liczba ta wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat, pokazując, że ecommerce bez granic staje się opłacalną opcją 
dla sprzedawców internetowych. Dwa lata wstecz tylko 13,6% sprzedaży pochodziło z zakupów online. Dziś 
oczekuje się, że w 2021 roku liczba ta osiągnie 19,5%, co oznacza wzrost udziału w rynku ecommerce o 45,8% w 
ciągu dwóch lat. Oczekuje się, że wzrost będzie kontynuowany, osiągając 21,8% do 2024 roku, co przekłada się na 
wzrost o 8,2 punktu procentowego w ciągu zaledwie pięciu lat.  
3. Globalny wzrost sprzedaży ecommerce
Globalny wzrost sprzedaży detalicznej będzie nadal rosnąć i przejmować więcej udziałów w rynku detalicznym. 
Według eMarketera, sprzedaż detaliczna online osiągnie poziom 6,39 bln USD, przy czym handel elektroniczny 
będzie stanowił 21,8% całkowitej sprzedaży detalicznej. Mimo że rok 2020 był trudny dla handlu detalicznego, 
każdy rynek krajowy objęty badaniem eMarketera odnotował dwucyfrowy wzrost handlu elektronicznego. 
Ameryka Łacińska odnotowała niesamowity wzrost (36,7%), pomimo spadku ogólnej sprzedaży detalicznej o 3,4%. 
Argentyński sektor ecommerce wzrósł w 2020 roku o 79%, a tuż za nim uplasował się Singapur z wynikiem 71,1%. 
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Chiny pozostają liderem globalnego rynku ecommerce, z całkowitą sprzedażą online nieco poniżej granicy 2,8 
biliona USD. Mają również najwięcej na świecie kupujących w sieci - 792,5 miliona, co stanowi 33,3% globalnej 
liczby. Chiny staną się pierwszym krajem w historii, w którym ponad połowa sprzedaży detalicznej odbywa się 
online, a 52,1% sprzedaży detalicznej odbywa się za pośrednictwem handlu elektronicznego. Prognozuje się, że 
rynek ecommerce w Stanach Zjednoczonych osiągnie ponad 843 mld USD w 2021 roku, co stanowi mniej niż jedną 
trzecią rynku chińskiego. Po Chinach i USA, trzecim co do wielkości rynkiem ecommerce jest Wielka Brytania. 
Oczekuje się, że całkowita sprzedaż ecommerce w Wielkiej Brytanii przyniesie 169 mld USD, co stanowi niewielki 
spadek z 180 mld USD w 2020 roku. Dwa inne kraje dopełniają pierwszą piątkę rynków ecommerce: Japonia 
prognozowana jest na 144,08 mld USD w 2021 roku, a Korea Południowa ma przynieść 120,56 mld USD. 
Trzy z pięciu największych rynków są częścią regionu Azji i Pacyfiku, na który przypada 62,6% całej sprzedaży 
online. To sprawia, że jest to główny rynek, na którym sprzedawcy detaliczni powinni skupić swoje wysiłki. 
Casey Armstrong, CMO w firmie ShipBob, dodaje: "Podczas gdy wiele uwagi w handlu elektronicznym skupia się 
wokół Stanów Zjednoczonych i Kanady, wiele można się nauczyć od innych dużych międzynarodowych graczy, 
którzy obserwują jeszcze szybszy wzrost handlu elektronicznego". I dodaje: "Kupcy mogą zmienić miejsce, w 
którym sprzedają, w oparciu o te dane i popyt na ecommerce z tych krajów. W ShipBob, to dlatego otworzyliśmy 
centra fulfillment w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, a wkrótce otworzymy kolejne w Australii.".
4. 11 najważniejszych globalnych trendów w ecommerce, które należy obserwować. 
Nowa norma? To zakupy mobilne.
Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na trendy w handlu elektronicznym na całym świecie. Gdy z dnia na 
dzień zamykano sklepy stacjonarne, kupujący zaczęli uciekać do Internetu, aby zrealizować dwoje preferencje 
zakupowe. Eksperci twierdzą, że pandemia przyspieszyła przejście na zakupy online nawet o pięć lat. M-
commerce, czyli handel mobilny, polega na robieniu zakupów online za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak 
smartfony czy tablety. M-commerce będzie się rozwijał w ciągu najbliższych kilku lat. Postęp technologiczny 
ułatwia ludziom robienie zakupów przez telefon. W rzeczywistości trzech na czterech konsumentów twierdzi, że 
kupuje przez smartfony, ponieważ oszczędza czas. Insider Intelligence prognozuje, że wolumen m-ecommerce 
będzie rósł w tempie 25,5% złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) do 2024 roku, osiągając 488 mld USD 
sprzedaży, czyli 44% wszystkich transakcji e-commerce. 
Budowanie odporności łańcucha dostaw
Wpływ pandemii koronawirusa na łańcuchy dostaw był, według Morrisa Cohena, profesora operacji, informacji i 
decyzji w Wharton, "poważnym zakłóceniem, podobnym do trzęsienia ziemi lub tsunami".  Przez dziesięciolecia 
podstawowymi cechami zarządzania łańcuchem dostaw były:
- Globalizacja
- Niskie koszty dostaw
- Minimalne zapasy.
Kiedy koronawirus przerwał łańcuchy dostaw na całym świecie, zmusił firmy do skupienia się na budowaniu 
odporności łańcucha dostaw, czyli na wymyślaniu sposobów zapobiegania zatrzymywaniu łańcuchów dostaw i 
szybkiego ich przywracania, gdy już do tego dojdzie.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Deloitte wykazało, że dziewięć na dziesięć firm dokonuje znaczących 
inwestycji w celu poprawy odporności łańcucha dostaw, a 95% członków panelu kierowniczego uznało silniejsze 
łańcuchy dostaw za "ważne" lub "bardzo ważne". Silny łańcuch dostaw nie tylko sprawia, że marki ecommerce są 
bardziej zwinne, ale także daje im siłę do skalowania i wprowadzania nowych podejść do rynku dla 
transgranicznego ecommerce. Czy wiesz, jak odporny musi być Twój łańcuch dostaw? Aby się tego dowiedzieć, 
Garntner zidentyfikował sześć krytycznych czynników. Należą do nich:
- Apetyt na ryzyko. Jak duże ryzyko organizacja jest w stanie zaabsorbować?
- Krytyczni partnerzy. Ocenę, czy partnerzy są w stanie przetrwać określone warunki i wspierać strategię 
dywersyfikacji.
- Co firma chroni? Czy jest to linia produktów, kontrakt rządowy, czy dostęp do rynku? 
- Decyzje kompromisowe. Czy warto stawiać opór istniejącym sieciom, czy też dążyć do dywersyfikacji dla 
przyszłych produktów? 
- Kto za to zapłaci? Większa odporność to inwestycja, za którą trzeba zapłacić. Jak zostaną zrównoważone koszty?
- Polityka i zachęty na poziomie krajowym lub w blokach handlowych. Czy oferują one zachęty dla organizacji, 
które przenoszą produkcję z powrotem lub bliżej klienta końcowego?
E-commerce wychodzi poza świat zachodni
Przewiduje się, że do 2023 roku sprzedaż detaliczna e-commerce w regionie Azji i Pacyfiku będzie większa niż w 
pozostałych częściach świata razem wziętych. Wynika to z: (1) szybkiej urbanizacji i postępu technologicznego; (2) 
ponad 85% wzrostu nowej klasy średniej rezydującej w regionie APAC [Countries of the Asia-Pacific Region]; oraz (3) 
wielu inicjatyw rządowych i prywatnych w Chinach. Na froncie B2B, produkcja w regionie Azji, Australii i Oceanii 
(APAC) oraz w Chinach przeżywa swój renesans. W rezultacie rozbieżność w sektorze B2B jest jeszcze 
wyraźniejsza.
Wejście na rynek chiński - i w mniejszym stopniu na rynek APAC jako całość - wiąże się z kilkoma drażliwymi 
wyzwaniami:
- Chiny powodują, że strony na zagranicznych serwerach ładują się boleśnie wolno, obniżając współczynniki 
konwersji i rankingi wyszukiwarek.
- Reklama i treści społecznościowe za pośrednictwem Facebooka, Instagrama, YouTube i Google są niedostępne w 
Chinach, mimo że chińskie firmy mogą wchodzić na zachodnie rynki.
- Chińscy konsumenci korzystają z handlu elektronicznego.
Zakupy online poza granicami
Na początek, wejście na rynek globalny nie musi koniecznie wymagać obecności na całym świecie. Kupujący online 
coraz częściej szukają okazji do zakupów poza granicami swojego kraju. W rzeczywistości, podczas jednej z ocen, 
większość zagranicznych zakupów z Indii dotyczyła Stanów Zjednoczonych. Nic z tego nie wymaga wielu witryn 
sklepowych dla każdej lokalizacji lub tworzenia międzynarodowych magazynów i realizacji zamówień. Jednym z 
najprostszych sposobów na rozpoczęcie testowania nowych rynków jest nadanie priorytetu reklamie online lub 
social media za granicą. Wymaga to międzynarodowego podejścia do Google Ads, Product Listing Ads, Facebook, i 
Instagram poprzez targetowanie geograficzne.
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Promowanie treści społecznych i reklamy online w innych krajach, nawet jeśli wszystko co robi firma to śledzenie 
zaangażowania, a nie sprzedaży, testuje rentowność. Ale być może najlepszą strategią jest eksperymentowanie z 
rynkami w regionach docelowych, gdzie obecnie odbywa się 62% globalnej sprzedaży online. 
Ekspansja w Chinach i regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC)
Pomimo tych wyzwań, wielu liderów DTC już robi postępy (i osiąga znaczące przychody). Tim Brown, 
współzałożyciel Allbirds, nazwał niedawno Chiny "horyzontem przyszłej ekspansji marki". Pytanie brzmi: jak oni to 
robią? Strategie zazwyczaj skupiają się wokół trzech podejść:
1. Partnerstwo z lokalnymi sprzedawcami. 
2. Inwestowanie w zespół pracujący na miejscu. W zależności od wielkości, może to obejmować lokalizację, 
marketing, logistykę, obsługę klienta, sprzedaż i inżynierię. 
3. Tmall i JD i/lub markowe strony internetowe. Markowe strony są bardziej kosztowne, ale zapewniają więcej 
danych i lepsze relacje z klientami.
"Nie ma prostej odpowiedzi na Chiny" - powiedział Xavier Lee, dyrektor zarządzający w Jumpstart Commerce, 
agencji z Singapuru, posiadającej biura w całej Azji Południowo-Wschodniej. "Ponownie przeanalizuj swój produkt, 
aby określić dopasowanie do rynku. Zacznij rozmawiać z organizacjami branżowymi. Załóż konto na WeChat, aby 
zaistnieć na rynku cyfrowym. Poruszaj się po różnych miastach, aby zobaczyć, jak zachowują się konsumenci. Nie 
obawiaj się powolnego wzrostu, obawiaj się jedynie stania w miejscu."
Dopasowanie produkt-rynek różni się w zależności od regionu i kraju
Podejmowanie taktycznych decyzji o tym, które regiony geograficzne potraktować priorytetowo, zależy od 
dopasowania produktu do rynku - to znaczy potwierdzenia istniejącego popytu lub możliwości dla firmowej oferty 
w nowych obszarach. Na przykład, pomimo wielu wysiłków (i pieniędzy), dezodorant nigdy nie stał się udanym 
produktem w Chinach, głównie z powodów biologicznych. Na szczęście raport Nielsena pn. "Connected 
Commerce" zawiera szczegółowy podział najbardziej lukratywnych branż internetowych według regionów. 
Dostosowanie tych sektorów do własnych stanowi solidny punkt wyjścia do podejmowania decyzji globalnych. 
Równie ważne jest określenie potencjału geograficznego. Po zidentyfikowaniu regionu, należy przeprowadzić 
analizę poszczególnych krajów. Raport NC State University Estimating Market Potential: Is There a Market? Robi to 
poprzez nakreślenie siedmiu kroków:
1. Zdefiniowanie segmentu rynku.
2. Określenie granic geograficznych.
3. Zdefiniowanie lokalnej konkurencji.
4. Określenie wielkości pieniężnej rynku.
5. Oszacowanie racjonalnego udziału w rynku.
6. Określenie średniej rocznej konsumpcji.
7. Oszacowanie średniej ceny sprzedaży.

Analityka międzynarodowa jest kluczem do sukcesu
Oczywiście, nawet najlepiej poinformowane spekulacje bledną w porównaniu z wiedzą na temat geografii 
obecnych klientów i odwiedzających. Można to odkryć, analizując dane dotyczące ruchu i sprzedaży z podziałem 
na kraje. Korzystając z raportu lokalizacji Google Analytics (Audience > Geo > Location), skonfiguruj segmenty, aby 
zbadać ruch międzynarodowy według kontynentu, kraju, regionu lub miasta. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
obszary, w których ruch i współczynnik konwersji są najwyższe - być może są to miejsca, w których nieświadomie 
zintensyfikowałeś już swoją działalność. Należy również zwrócić uwagę na obszary, w których ruch jest duży, ale 
konwersja niska - są to prawdopodobne wskazówki, gdzie jest zapotrzebowanie na oferowane porzez firmę 
produkty, ale coś na miejscu (np. język, waluta, opcje płatności, itp.) stanowi barierę dla zakupu. Alternatywnie, 
jeśli firmowa platforma ecommerce oferuje natywne raportowanie, zbadaj pulpity, które pokazują sesje według 
lokalizacji (ruch), klientów według kraju (adresy wysyłki) i sprzedaż według kraju rozliczeniowego (adresy 
płatności). "Nie uwierzyłbyś w popyt na Piper w krajach takich jak Australia, Japonia i Kanada", mówi Tommy 
Gibbons, dyrektor ds. marketingu w Piper. "Shopify Plus pozwala nam łatwo zobaczyć lokalizację naszej sprzedaży, 
dzięki czemu możemy szybko zacząć reklamować się w tych częściach świata, w których widzimy najlepsze 
dopasowanie produkt-rynek". 
Zlokalizowany język ma największe znaczenie
Podążanie za językiem firmowej strony - poza Google Translate - może zdecydować o powodzeniu lub 
niepowodzeniu globalnej sprzedaży. Tworzy to dobre doświadczenie klienta od pierwszego wrażenia do kasy. 
Na podstawie badania przeprowadzonego wśród 8 709 globalnych konsumentów w 29 krajach, CSA Research 
stwierdziła, że 65% konsumentów woli treści w swoim języku, nawet jeśli są one niskiej jakości. Co więcej, 40% nie 
dokona zakupu na stronach w innych językach. To ostatnie stwierdzenie wymaga bliższej analizy. Lokalizacja 
często może wydawać się przytłaczająca, jak przedsięwzięcie typu "wszystko albo nic" (albo wszystko musi być 
dostosowane do danego kraju, albo po co się męczyć?). Tak nie jest. Skupienie się respondentów na nawigacji i 
"niektórych" treściach oznacza, że strona nie musi od razu inwestować w całościowe tłumaczenie. Kluczowe 
znaczenie ma zapewnienie prawidłowego tłumaczenia w ściśle określonych obszarach witryny: nagłówków, 
tytułów produktów itp. Dopiero po zdobyciu popularności ma sens pełnowymiarowe tłumaczenie z 
wykorzystaniem rodzimego copywrite
Preferencje dotyczące płatności różnią się na całym świecie
Metody płatności online mają duży wpływ na decyzje zakupowe. Mimo to, łatwo jest przeoczyć sposób, w jaki 
ludzie płacą. Kulturocentryzm sprawia, że nie dostrzegamy różnic w zwyczajach zakupowych. Bez dokładnego 
przeanalizowania danych, firmy mogą stosować metody płatności, które sprawdziły się w kraju. Pandemia 
koronawirusa przyspieszyła przyjęcie przez konsumentów opcji płatności w czasie rzeczywistym o 41%. Globalne 
płatności mobilne stanowią 46% tej kwoty, a ich łączna wartość w zeszłym roku wyniosła 102,7 miliarda dolarów. 
Płatności w czasie rzeczywistym odnoszą się do opcji cyfrowych portfeli, w których można szybko dokonywać 
płatności, takich jak Apple Pay, Google Pay, Shop Pay i PayPal. Ale każdy region ma swoje własne preferowane 
metody. 
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Nie jest zaskoczeniem, że w Ameryce Północnej karty kredytowe są numerem jeden. Na drugim miejscu plasują się 
cyfrowe systemy płatności, takie jak PayPal i Apple Pay. W skali globalnej również dominują karty kredytowe i te 
same płatności cyfrowe. W przeciwieństwie do Ameryki Północnej, płatności za pobraniem są najpopularniejsze w 
Europie Wschodniej, Indiach, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Podobnie, włączenie polecenia zapłaty jest 
koniecznością, jeśli rynki docelowe obejmują Indie, Afrykę lub Azję. Dla niektórych różnice w preferencjach są 
niewielkie. Dla innych różnica jest duża. Ale jeśli firma chce się rozwijać globalnie, musi rozważyć opcje płatności 
dla regionu docelowego.
Etyka i "ścieżki" ekspansji są uniwersalne
Uczciwe praktyki biznesowe i trzy "ścieżki" ekspansji (wyszczególnione poniżej) to dwa miejsca, w których jeden 
uniwersalny system ma sens. Najlepszym źródłem informacji na temat właściwego podejścia do etyki globalnej 
jest publikacja Federalnej Komisji Handlu zatytułowana "Electronic Commerce: Sprzedaż Międzynarodowa -
Przewodnik dla firm, który podpisało 28 krajów". Przewodnik zawiera szereg pytań, z którymi każda firma powinna 
się zmierzyć. Jeśli chodzi o ekspansję, Forrester wskazuje, że firmy cyfrowe "mają tendencję do podążania 
podobną ścieżką i ustalania priorytetów dla tej samej listy krajów". Ta lista krajów jest pomocna, ale 
charakterystyka każdej "ścieżki" powinna być starannie rozważona.
"Rynki top-tier" [USA, UK, China, Japonia, Australia]:
- Duża i rozwinięta obecność ecommerce;
- Mniejsze rynki z silną infrastrukturą fizyczną;
- Dojrzałe rynki produktowe w obrębie mniejszych rynków ogólnych;
"Druga fala" [Indie, Indonezja, Meksym, Brazylia, Arabia Saudyjska, Szwecja, Szwajcaria]:
- Rozwój handlu elektronicznego na wczesnym etapie;
- Złożone regulacje krajowe;
- Kraje zaawansowane cyfrowo, ale o małych rozmiarach rynku;
"Poczekaj i zobacz" [Rosja, Argentyna, Afryka Południowa, Nigeria]:
- Niepewny klimat polityczny;
- Wschodzące rynki handlu elektronicznego z długoterminowym potencjałem;
- Wymagająca infrastruktura.
Ecommerce B2B zdominuje B2C
Raport Statista's B2B ecommerce podsumowuje sytuację puentą: "Mimo że B2C eCommerce był świadkiem 
powszechnej adopcji, to właśnie niedawna ewolucja i wzrost B2B eCommerce przyciąga uwagę kupujących, 
sprzedających i inwestorów na całym świecie". Porównanie całkowitej rocznej wartości każdego z rynków stanowi 
prawie czterokrotną różnicę (278,6%). Dlaczego ecommerce B2B jest tak dojrzałą, globalną szansą? 
1. Marketplace'y B2B (np. Amazon Business, eWorldTrade, Joor, Alibaba, etc.) działają podobnie jak ich 
odpowiedniki B2C. Zapewniają one gotowe połączenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. 
2. Preferencja B2C do samoobsługi przeniknęła do B2B i złagodziła barierę offline, jaką jest zatrudnianie dużych sił 
sprzedaży. Gartner odkrył, że klienci B2B "obecnie czekają aż 57% procesu zakupu zanim skontaktują się z 
przedstawicielem". To daje ecommerce wyraźną przewagę, ponieważ samokierująca się sprzedaż online jest już 
normą.

Wreszcie, wielu hurtowych klientów ecommerce preferuje proste doświadczenia związane z zamawianiem. Jest to 
szczególnie prawdziwe w przypadku niezależnych detalistów internetowych, małych i średnich franczyz oraz 
punktów sprzedaży B2C. Tacy nabywcy nadal często polegają na papierowych zamówieniach i fakturach. 
Odtworzenie arkuszy linii w formie cyfrowej i wprowadzenie nowych klientów hurtowych z łatwymi do 
naśladowania procesami zmiany zamówień eliminuje potrzebę tworzenia kanału hurtowego ze wszystkimi 
dzwonkami i gwizdkami handlu elektronicznego B2C.
Nadszedł czas, aby przejść na handel transgraniczny
Jeśli jest jedna rzecz, którą ujawniają wszystkie powyższe dane, raporty i trendy, to fakt, że globalny ecommerce 
nie jest wyborem, jest koniecznością. Od tego zależy przyszłość rozwoju każdej firmy, a może nawet jej 
przetrwanie. Dlatego właśnie autorzy analizy stworzyli ramy pokazujące krok po kroku, jak wejść na rynek globalny 
we właściwy sposób. E-commerce nie jest luksusem. Nie jest to rozwiązanie dla międzynarodowych 
konglomeratów. I nie jest to tylko jedna z wielu strategii wzrostu. Globalny ecommerce jest koniecznością i czymś, 
co należy wykorzystać dla każdej marki, w tym typu startup. 
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https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/alt067-electronic-commerce-selling-internationally-
guide-businesses.pdf
Przewodnik dla firm
Myślisz o prowadzeniu biznesu w Internecie lub rozszerzeniu zasięgu swojej działalności w sieci?
Konsumenci na całym świecie coraz częściej korzystają z komputerów, aby kupić szeroki wachlarz towarów i usług.
A ponieważ World Wide Web jest, jak sama nazwa wskazuje, ogólnoświatowy, firmy, które sprzedają online
mogą potencjalnie dotrzeć do miliardów klientów w każdym kraju na świecie. Nawet małe ìmom-ën-popî
przyciągają klientów, którzy nigdy wcześniej nie byli w stanie do nich dotrzeć. Wiele z nich odkrywa właśnie
jak bardzo międzynarodowy jest Internet, realizując zamówienia nie tylko z następnego miasta czy stanu, ale także 
z następnego kontynentu. To stawia nowe wyzwania dla sprzedawców, którzy nigdy nie wysyłali towarów za 
granicę i mogą mieć niewielkie doświadczenie z podatkami, cłami i opłatami celnymi. Pojawiają się również 
pytania dotyczące ochrony konsumenta. Kiedy kupujesz od zagranicznego sprzedawcy, jaką - jeśli w ogóle -
ochronę mają konsumenci w razie problemów? Jak bezpieczne jest przesyłanie informacji kredytowych przez 
Internet za granicę? Jak długo trzeba czekać na realizację zamówienia? Czy nieoczekiwane podatki lub cła są 
rutynowo doliczane do ceny?
Nowe międzynarodowe wytyczne pomagają odpowiedzieć na te i inne pytania. Stany Zjednoczone
i 28 innych krajów, współpracując jako członkowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podpisały 
nowe wytyczne. Wytyczne te:
- określają zasady dla dobrowolnych ìcodes of conductî dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel 
elektroniczny;
- oferują wytyczne dla rządów w zakresie oceny ich praw ochrony konsumenta w odniesieniu do handlu 
elektronicznego;
- udzielają konsumentom porad, czego mogą oczekiwać i na co zwracać uwagę podczas zakupów w Internecie.
Celem jest budowanie zaufania konsumentów do globalnego rynku elektronicznego poprzez działania mające na 
celu zapewnienie, że konsumenci są tak samo bezpieczni podczas zakupów online, jak podczas zakupów offline 
bez względu na to, gdzie mieszkają i gdzie działa firma, w której dokonują zakupów lub gdzie znajduje się siedziba 
firmy, z którą prowadzą interesy.
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16. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej segmentu działalności gospodarczej

Szacowanie wskaźnika ryzyka sektorowego b na podstawie oceny atrakcyjności inwestycyjnej segmentu rynkowego:
Potencjał dziedziny [sektora]
Kryteria oceny Skala oceny potencjału
Zakres punktów 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Ocena Uzasadnienie
Przewidywana stopa wzrostu < 2% 2-8% > 8% 3,0

Udział liderów w rynku > 60% 30-60% < 30% 3,0

Zmienność technologii częste zmiany cykl 5 lat cykl >5 lat 0,5

Ryzyko substytucji wysokie średnie niskie 0,5

Bariery wejścia słabe średnie silne 1,5

Poziom cen wojna cenowa wysoka elastyczność duży margines swobody 1,0

Andrzej Półkoszek Konsulting 53

Wskaźnik CAGR sprzedaży średni 5-letni ex post dla segmentu skojarzonego wynosił 8,47%, 
natomiast oczekiwany 5-letni ex ante jest oceniany na 19,36% [wg danych serwisu 
Damodaran Online, dla spółek europejskich].

Obszar biznesowy z zasady bardzo zdywersyfikowany, zwłaszcza jeśli uwzględnić specyfikę 
segmentów zgodnych z charakterem analizowanego projektu inwestycyjnego.

Ocena oparta została na algorytmie wynikającym ze wskaźników sektorowych. Brak jest 
przesłanek, aby nie opierać oceny cechy właśnie na poziomie tych wskaźników.Wskaźnik Retention Ratio (RR) = (Net Income - Dividends) / Net Income dla skojarzonego segmentu został określony na 91,30%. Mieści się on 

zatem w przedziale od 85,00% do 100,00%, co w przyjętej klasyfikacji zwraca wartość cechy w wysokości 0,5. Wskaźnik reprezentuje skalę 
kapitałochłonności segmentu gospodarczego i w kontekście tej skali cecha jest oceniana bardziej reprezentatywnie, niżby wynikało to stricte 
tylko z aspektów technologicznych.

Z uwagi na bardzo szeroką i zróznicowaną gamę produktów w sektorze ryzyko duże.

Na wybranym obszarze gospodarczym [Europa], do skojarzonego segmentu 'Retail (Online)' przypisywana liczba podmiotów to 100 [spółki 
giełdowe], do skojarzonego segmentu 'Retail (Special Lines)' przypisywana liczba podmiotów to 71 [spółki giełdowe], 

Na wybranym obszarze gospodarczym [Europa], do skojarzonego segmentu 'Retail (Online)' przypisywana liczba podmiotów to 100 [spółki 
giełdowe], do skojarzonego segmentu 'Retail (Special Lines)' przypisywana liczba podmiotów to 71 [spółki giełdowe], 

Kwestia nie tylko niskiej przewidywalności powodzenia startupów, ale też innowacyjności 
związanej z nowymi technologiami w zakresie aplikacji mobilnych.

Cena stanowi element wrażliwy, brak znaczących ram elastycznego jej kształtowania.
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Marża zysku niska średnia wysoka 1,0

Źródła wartości dodanej typowe know-how wyjątkowe atuty 1,5

Pewność zaopatrzenia niepewne niestabilne pewne 1,5

Sezonowość sprzedaży wysoka średnia niska 1,0

Szanse opanowania nowych umiejętności małe możliwe duże 1,0

Maksymalna nota 33,0 Suma 15,5
Nota określona dla sektora 15,5 47% udziału w ocenie max
Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji opisanej w „STRATEGOR – Strategié, structure, décision, identité. Politique générale d’enterprise”, 2e edition, InterEditions, Paris 1993.
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Generalnie biorąc pod uwagę cechy innowacyjne w segmencie biznesowym [w kontekście 
analizowanego przedsięwzięcia] postęp technologiczny wydaje się możliwy, ale nie w skali 
spektakularnej.

Ocena oparta została na algorytmie wynikającym ze wskaźników sektorowych. Generalnie 
wydaje się, że taka skala odniesienia najbardziej realistycznie oddaje specyfikę cechy w 
kontekście analizowanego segmentu.

Istotne [zauważalne] wydaje się znaczenie innowacji [know-how].

Wpływ pandemi COVID-19 i uwarunkowania polityczne uwydatniły w ostatnich okresach 
czynniki destabilizujące łańcuchy dostaw.

Specyfika segmentu jest kształtowana w istotnym zakresie przez zapotrzebowanie rynku, 
tzn. wpływ sezonowości wydaje się zauważalny.

W ramach tej cechy - prócz typowego podejścia obejmującego surowce i materiały - należy rozważać dostępność kwalifikowanych 
kompetencji ludzkich. W nowej gospodarce opartej na innowacjach kapitał ludziki nabiera szczególnego znaczenia.

Średni wskaźnik Pre-tax Lease adjusted Margin dla skojarzonego segmentu został określony na 1,42%. Mieści się on zatem w 
przedziale od 1,10% do 4,20%, co w przyjętej klasyfikacji zwraca wartość cechy w wysokości 1,0. 
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Skala procentowa oceny stopnia atrakcyjności rynku:
Zakres oceny: min max

Sektor nieatrakcyjny 0% 25,0%
Ograniczona atrakcyjność 25,0% 40,0%
Umiarkowana atrakcyjność 40,0% 60,0%
Sektor atrakcyjny 60,0% 80,0%
Sektor bardzo atrakcyjny 80,0% 100,0%
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Proponowana ocena wartości dziedziny [sektora] wg przyjętego 
kryterium = 47% [punkty przyznane: 15,50 na 33 punkty możliwe - 
Umiarkowana atrakcyjność. Najwyższa przyznana nota - 3, najniższa 
przyznana nota - 0,5; liczba ocen maksymalnych - 2, liczba ocen 
minimalnych - 2].

 0,0

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0
Przewidywana stopa wzrostu

Udział liderów w rynku

Zmienność technologii

Ryzyko substytucji

Bariery wejścia

Poziom cenMarża zysku

Źródła wartości dodanej

Pewność zaopatrzenia

Sezonowość sprzedaży

Szanse opanowania nowych
umiejętności

Model oceny atrakcyjności segmentu gospodarczego [rozumianego 
niekiedy, jako zespół dziedzin, gdzie wynalazek, technologia 
znajdują zastosowanie]. Model jest stosowany w celu określenia 
wyjściowego wskaźnika ryzyka branżowego beta, jako jednego z 
głównych parametrów szacowania stóp dyskontowych 
określających koszt kapitału własnego inwestorów w ramach 
modelu CAPM.
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17. Porównania rynkowe [wskaźniki ekonomiczne segmentów skojarzonych w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa]

Charakterystyka skojarzonych sektorów rynku wg Damodaran Online:
Expected Growth in EBIT

Expected growth - next 5 years
CAGR in Revenues- Last 5 years

CAGR in Net Income- Last 5 years
Retention Ratio

Net Cap Ex/ EBIT (1-t)
Net Cap Ex/Sales

Cap Ex/Deprecn
Reinvestment Rate

(ROC - WACC)
ROC

Pre-tax Unadjusted Operating Margin
Unlevered beta corrected for cash

Number of firms

Retail (Online) [ROL] 100 1,12 -3,2% -3,6% -11,0% NA 91,7% 15,3% NA 96,8% 36,1% 16,2% 19,7% NA
Retail (Special Lines) [RSL] 71 1,06 6,0% 12,4% 5,2% -96,8% 25,2% -3,4% -79,7% 85,8% 3,5% 0,8% 19,0% -12,0%

Segment 3 [-]
Segment 4 [-]

Retention Ratio (RR) = (Net Income - Dividends) / Net Income
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CAGR [Compound Annual Growth Rate) – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu [średni wskaźnik 
rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości 
bazy następnego okresu].

Zestawienie obejmuje segmenty rynkowe dla spółek 
europejskich wg klasyfikacji serwisu Damodaran Online, które 
mogły zostać najbliżej skojarzone z kierunkiem rozwoju 
dziedziny projektu biznesowego. 



Wycena wartości startupu COLUMBUS POLSKA S.A. i jego akcji według wartości godziwej, na dzień 31 styczeń 2022 r. do celów ustalenia jego wartości dla inwestorów 57

Wskaźniki sektorowe dla wybranych segmentów gospodarczych: Źródło: Damodaran Online
Segment Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4
Znaczenie [udział] segmentów 50% 50% Wagi przyjęte dla segmentów przypisywanych do specyfiki działalności jednostki
Industry Name Nazwa segmentu gospodarczego

Number of firms 100 71 Liczba spółek przyjęta do oceny
Beta Wsk.giełdowy beta
Beta 1,24 1,32 1,28 Wsk.giełdowy beta
Unlevered beta 1,17 1,12 1,14 Wsk.giełdowy beta odlewarowana
Unlevered beta corrected for cash 1,12 1,06 1,09 Wsk.giełdowy beta odlewarowana skorygowana o gotówkę
CAPEX Wydatki kapitałowe [nakłady inwestycyjne]
Cap Ex/Deprecn 91,70% 25,23% 58,46% Nakłady inwest./Fundusz amortyzacji
Net Cap Ex/Sales 15,28% -3,35% 5,97% (Nakłady inwest. - Fundusz amortyzacji)/Sprzedaż
Net Cap Ex/ EBIT (1-t) NA -79,75% -39,87% (Nakłady inwest. - Fundusz amortyzacji)/NOPLAT
Net Investment Rate [stopa inwestycji netto] NOPLAT = EBIT x (1-t) - zysk operacyjny po opodatkowaniu
Sales/ Invested Capital 1,36 2,37 1,86 Sprzedaż/Kapitał
Reinvestment Rate NA -96,80% -48,40% Stopa reinwestycji
Retention Ratio 96,79% 85,81% 91,30% Wsk.absorpcji zysku netto
Retention Ratio (RR) = (Net Income - Dividends) / Net Income
Fundamental Growth 24,00% 7,57% 15,79% Wsk.wzrostu fundamentalnego
Fundamental Growth (g) = ROE x RR
Margin Wskaźniki rentowności
Gross Margin 34,06% 38,44% 36,25% Rentowność wyniku netto
Net Margin 21,28% 2,56% 11,92% Rentowność operacyjna [poziom księgowy]
Pre-tax Unadjusted Operating Margin -3,18% 6,01% 1,42% Rentowność operacyjna [poziom ekonomiczny, skorygowany]
Pre-tax Lease adjusted Margin -3,18% 6,02% 1,42% Rentowność operacyjna [poziom ekonomiczny, uwzgl.koszty R&D]
Pre-tax Lease & R&D adj Margin -2,93% 6,05% 1,56% Wskaźnik (EBITDA + koszty R&D)/Sprzedaż
EBITDA/Sales -0,20% 5,80% 2,80% Wskaźnik EBITDA/Sprzedaż
COGS/Sales 65,94% 61,56% 63,75% Wskaźnik Koszty operacyjne bezpośrednie i pośrednie [bez R&D i SG&A]/Sprzedaż
R&D/Sales 1,14% 0,12% 0,63% Wskaźnik Koszty prac rozwojowych/Sprzedaż
SG&A/ Sales 32,27% 26,71% 29,49% Wskaźnik Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu/Sprzedaż
Return On Capital Stopy zwrotu z kapitału
ROE 24,79% 8,83% 16,81% Return On Equity [stopa zwrotu z kapitału własnego]
ROIC -3,58% 12,40% 4,41% Return On Invested Capital [stopa zwroty z kapitału zainwestowanego]
ROC -3,58% 12,40% 4,41% Return On Capital [stopa zwroty z całego kapitału]
Cost of Equity 7,82% 8,21% 8,02% Koszt kapitału własnego
Cost of Capital 7,46% 7,20% 7,33% Koszt całkowitego kapitału
(ROC - WACC) -11,04% 5,20% -2,92% Dźwignia finansowa
Financial Leverage [dźwignia finansowa] WACC - Weighted Average Cost Of Capital [średni ważony koszt kapitału]
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Retail (Online)Retail (Special Lines) Segment 3 Segment 4
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Wskaźniki sektorowe dla wybranych segmentów gospodarczych: Źródło: Damodaran Online
Segment Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4
Znaczenie [udział] segmentów 50% 50% Wagi przyjęte dla segmentów przypisywanych do specyfiki działalności jednostki
Industry Name Nazwa segmentu gospodarczego

Number of firms 100 71 Liczba spółek przyjęta do oceny
Working Capital Wskaźniki kapitału obrotowego
Acc Rec/ Sales 7,40% 4,29% 5,84% Należności/Sprzedaż
Inventory/Sales 12,41% 16,04% 14,23% Zapasy/Sprzedaż
Acc Pay/ Sales 14,93% 12,01% 13,47% Zobowiązania/Sprzedaż
Non-cash WC/ Sales -0,53% -3,59% -2,06% (Zapasy + Należności)/Sprzedaż
Valuation Wskaźniki wartości wyceny przedsiębiorstw
EV/EBITDAR&D 17,43 14,03 15,73 Wartość wyceny/(EBITDA + koszty R&D)
EV/EBITDA 22,27 14,20 18,24 Wartość wyceny/EBITDA
EV/EBIT NA 23,40 11,70 Wartość wyceny/EBIT
EV/EBIT (1-t) NA 33,54 16,77 Wartość wyceny/NOPLAT
EV/Sales 4,84 1,53 3,19 Wartość wyceny/Sprzedaż
Price/Sales 4,77 1,37 3,07 Cena akcji/Sprzedaż na akcję
PBV 3,48 4,21 3,85 Proce to Book Value [wartość wyceny do wartości księgowej]
EV/ Invested Capital 4,01 3,87 3,94 Wartość wyceny/Kapitał zainwestowany
WACC Średni ważony koszt kapitału
Cost of Equity 7,82% 8,21% 8,02% Koszt kapitału własnego
Cost of Debt 4,30% 3,88% 4,09% Koszt długu
E/(D+E) 92,12% 80,80% 86,46% Udział kapitału własnego w kapitale stałym
D/(D+E) 7,88% 19,20% 13,54% Udział długu w kapitale stałym
Tax Rate 9,10% 13,74% 11,42% Stopa podatkowa
Cost of Capital 7,46% 7,20% 7,33% Koszt kapitału
Cost of Capital (Euros) 6,40% 6,14% 6,27% Koszt kapitału (waluta lokalna)
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Szacowanie skali rocznego wzrostu zysków w okresie rezydualnym: Wybrane wskaźniki średnio ważone dla wskazanych segmentów rynku:
Segment Skala wzrostu Skala wzrostu Skala wzrostu Waga % ex post ex ante

ex post % ex ante % rekomendowana % Dynamika wzrostu sprzedaży 8,47% 19,36%
Retail (Online) Dynamika wzrostu wyników finansowych 19,81% bd.
CAGR in Net Income- Last 5 years 36,09% Rentowność operacyjna 1,42%
Expected Growth in EBIT NA 50% ROIC (ROC) 4,41%
CAGR in Revenues- Last 5 years 16,19% Dźwignia finansowa -2,92%
Expected growth - next 5 years 19,75% Stopa reinwestycji bd.
Retail (Special Lines) Absorpcja zysku 91,30%
CAGR in Net Income- Last 5 years 3,53% Cap Ex/Deprecn 58,46%
Expected Growth in EBIT -12,00% -12,00% 50% Net Cap Ex/Sales 5,97%
CAGR in Revenues- Last 5 years 0,75% Net Cap Ex/ EBIT (1-t) bd.
Expected growth - next 5 years 18,97% Wskaźnik beta branżowy [średni] 1,09
Segment 3
CAGR in Net Income- Last 5 years
Expected Growth in EBIT
CAGR in Revenues- Last 5 years
Expected growth - next 5 years
Segment 4
CAGR in Net Income- Last 5 years
Expected Growth in EBIT
CAGR in Revenues- Last 5 years
Expected growth - next 5 years
Rekomendowany przeciętny wskaźnik rocznego wzrostu CAGR w okresie kolejnych 5 lat % -6,00% 100%
Rekomendowany przeciętny wskaźnik wzrostu CAGR w okresie rocznym % -6,00%
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Wskaźniki uśrednione jako średnia ważona dla wskazanych 
segmentów skojarzonych i ich dobranych proporcji 
[wag].Wagi mogą wynikać np. z oceny wolumenu [wartości] 
działalności zdywersyfikowanych wewnątrz organizacji 
biznesowej [skalą odniesienia mogą być proporcje 
przychodów] lub innych kryteriów, uznanych za 
reprezentatywne.
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Obszar oceny
Wskaźniki sektorowe [średnie] Wskaźniki dla analizowanego biznesu / Komentarze
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Poziom średni dla wskazanego segmentu modelowego (lub średniej ważonej dla kilku): 
4,41% ex post (na bazie parametru 'ROC'), dźwignia finansowa ujemna: -2,92% (na bazie 
parametru '(ROC - WACC)').

Wobec ogólnego charakteru sprawozdań finansowych jednostki zrezygnowano z oceny 
porównawczej. 

Rentowność kapitału

Rentowność operacyjna

Dynamika wyników finansowych

Dynamika przychodów ze sprzedaży

Segment porównawczy

Perspektywa dynamiki segmentu w zakresie dynamiki wyników finansowych oceniana przez 
pryzmat wskaźnika CAGR – dla wskazanego segmentu modelowego (lub średniej ważonej 
dla kilku): 19,81% ex post (wynik finansowy netto) i brak danych dla wyniku.

Wobec ogólnego charakteru sprawozdań finansowych jednostki zrezygnowano z oceny 
porównawczej.

Poziom średni dla wskazanego segmentu modelowego (lub średniej ważonej dla kilku): 
1,42% ex post (na bazie parametru 'Pre-tax Unadjusted Operating Margin').

Wobec ogólnego charakteru sprawozdań finansowych jednostki zrezygnowano z oceny 
porównawczej.

Segmenty analizowane:  Retail (Online) [ROL], Retail (Special Lines) [RSL]. Jako modelowy, 
wskazany został segment: W kontekście bazowych wskaźników ekonomicznych przyjęto 
średnią ważoną dla wskazanych segmentów: Retail (Online) - 50%, Retail (Special Lines) - 
50%, 

Można uznać z adekwatnie dużym przybliżeniem, że charakter analizowanego biznesu 
[projektu] odpowiada specyfice średniej ważonej z kilku wskazanych segmentów. 

Perspektywa dynamiki segmentu w zakresie sprzedaży oceniana przez pryzmat wskaźnika 
CAGR – dla wskazanego segmentu modelowego (lub średniej ważonej dla kilku): 8,47% ex 
post i 19,36% ex ante.

Wobec ogólnego charakteru sprawozdań finansowych jednostki zrezygnowano z oceny 
porównawczej.
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Obszar oceny
Wskaźniki sektorowe [średnie] Wskaźniki dla analizowanego biznesu / Komentarze
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Oceniana poprzez wskaźnik retencji zysków (na bazie parametru 'Retention Ratio (RR) = 
(Net Income - Dividends) / Net Income') dla wskazanego segmentu modelowego (lub 
średniej ważonej dla kilku) – tu: 91,30%. Oznacza to, że reinwestowane jest średnio ok. 91% 
zysków, natomiast konsumowane jest średnio ok. 9% zysków. Dla wskazanego segmentu 
modelowego (lub średniej ważonej dla kilku) średni wskaźnik udziału nakładów 
inwestycyjnych w funduszu amortyzacji (na bazie wskaźnika 'Cap Ex/Deprecn') wynosi 
58,46%. Nakłady inwestycyjne w skali roku są istotnie niższe od funduszu amortyzacji, co 
zazwyczaj zdaje się charakteryzować względnie mniejszą aktywność inwestycyjną. Średni 
wskaźnik udziału nakładów inwestycyjnych w wartości sprzedaży (na bazie wskaźnika 'Net 
Cap Ex/Sales') nie został określony (brak danych źródłowych). Średni wskaźnik stopy 
inwestycji netto (na bazie wskaźnika 'Net Cap Ex/ EBIT (1-t)') nie został określony (brak 
danych źródłowych). 

Wobec ogólnego charakteru sprawozdań finansowych jednostki zrezygnowano z oceny 
porównawczej.

Średni poziom ryzyka branżowego oparty na wskaźniku beta (na bazie serwisu Damodaran 
Online) wynosi 1,09. 

Wyjściowy wskaźnik ryzyka branżowego beta dla potrzeb oceny poziomu korporacyjnego 
został oszacowany na 0,83. Wskaźnik ryzyka branżowego beta dla potrzeb oceny poziomu 
korporacyjnego - uwzględniający dodatkowe ryzyko operacyjne został oszacowany na 1,16 
(spółka niekojarzona z rynkiem kapitałowym, stąd określono dodatkowe ryzyko operacyjne 
wobec wyjściowego poziomu wskaźnika). Wskaźnik ryzyka branżowego beta dla potrzeb 
oceny poziomu ryzyka składników IP został ostatecznie oszacowany na 0,60 (wysoka wartość 
wynika z uwzględnienia specyfiki procesów komercjalizacyjnych, obejmujących innowacje 
technologiczne). 

Kapitałochłonność biznesu (aktywność inwestycyjna)

Ryzyko branżowe [wskaźnik beta]
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18. Skalowanie procentowych stóp kosztu kapitału [ocena ryzyka (ryzyko kraju)]

Ryzyko kraju dla głównych rynków docelowych dla analizowanego biznesu:
Notowanie skojarzone z danymi na rok 2021

Źródło: Damodaran Online1 IESE Business School2

Poland 5,08% 8,2% 5,5%
United States of America 4,24% 7,3% -
United Kingdom 4,84% 6,8% -
Germany 4,24% 6,4% -

1) Damodaran Online [ctryprem.xls] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
2) Market Risk Premium (MRP) used for ... countries in 2021 http://faculty.mccombs.utexas.edu/keith.brown/AFPMaterial/FernandezEtAl%20WP-Global%20ERP-4.23.15.pdf
3) Average market risk premium (MRP) for selected countries in Europe as of 2020 https://www.statista.com/statistics/664786/average-market-risk-premium-selected-countries-europe/

Average market risk premium in Poland 2011-2021
Źródło: https://www.statista.com/statistics/664871/average-market-risk-premium-poland-europe/
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Szacunek poziomu ryzyka kraju dla Polski na tle wybranych krajów 
uznawanych za skalę odniesienia. Pomiar ryzyka odbywa się w 
praktyce na podstawie danych za okres ubiegły [czyli np. w 
przypadku roku 2022 w istocie jest to pomiar odniesiony do 
warunków stwierdzonych w roku 2021 itd.]. Tym samym poziom 
roku poprzedniego staje się punktem wyjścia dla roku 
analizowanego. W szczególności pomiar według kryteriów IESE [P. 
Fernandez] jest dokonywany na podstawie uśrednionych wyników 
ankietowych, co wydaje się poprzez porównanie z innymi 
dostępnymi bazami [Damodaran, Statista] wynikami wyraźnie 
zawyżonymi, a przez to najmniej miarodajnymi dla celów 
analitycznych. Z pozostałych wyników - w przypadku ich dostępności 
- rekomendowany jest rezultat wyższy [Statista].
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19. Procedura szacowania kosztu kapitału na poziomie korporacyjnym [skalowanie wskaźnika ryzyka branżowego beta]

Szacowanie rekomendowanego poziomu wskaźnika b na podstawie danych dostępnych w roku: 2021
Sektory: Wagi: Beta:
Retail (Online) 50,0% 1,12
Retail (Special Lines) 50,0% 1,06
Segment 3
Segment 4
Wartość średnia ważona 1,09
Wartość sugerowana z zakresu 1,09 Wskaźnik beta dla oszacowanego potencjału sektora został określony na 0,83.
Wskaźnik modelowy 0,83 Zaakceptowany wskaźnik beta dla oszacowania korporacyjnego kosztu kapitału wynosi 0,83.
Wskaźnik beta rekomendowany 0,83
Wybór formuły oszacowania wskaźnika beta: 1

Wsp. beta dla skojarzonego segmentu [modelowy]:
 - z dodatkowym ryzykiem wynikającym z proporcji ryzyka kraju i ryzyka krajów rozwiniętych 0,99
 - bez dodatkowego ryzyka wynikającego z proporcji ryzyka kraju i ryzyka krajów rozwiniętych 0,83

Stopy procent. stosowane przez firmy VC [Venture Capital] wobec projektów innowacyjnych
Cechy produkt-proces wytwórczy-rynek:
Znany produkt, znany proces wytwórczy, znany rynek: 15% - 20%
Nowy produkt, znany proces wytwórczy, znany rynek: 25% - 35%
Nowy produkt, nowy proces wytwórczy, znany rynek: 30% - 40%
Gotowy produkt, nieznany rynek: 40% - 50%
Nowy produkt, nowy proces wytwórczy, nieznany rynek: 50% - 70%
Źródło: AUTM Technology Transfer Practice (TTP) Manual, Part X, Ch. 2
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Wskaźniki bety nielewarowanej wg rankingu sektorów spółek na skojarzonym 
obszarze gospodarczym (Europa)[źródło: Damodaran Online].

Wybór formuły szacowania sektorowego wskaźnika beta: 0 - wg wartości 
sugerowanej z zakresu wskaźników branżowych; 1 - wg wartości wskaźnika 
modelowego; 2 - wg średniej z tych dwóch wcześniejszych wartości. 

Ocena skali przyjętego ryzyka stanowi wypadkową informacji autora wyceny o przedmiotowym obszarze biznesowym. 
Spektrum tych informacji jest relatywnie szerokie, stąd popularną formą ważenia oceny jest stosowanie systemów 
punktowych [taki jest np. stosowany dla zróżnicowania kosztu kapitału na poziomie korporacyjnym oraz na poziomie 
składników IP]. Na przewidywalność prognozy wpływać mogą głównie takie przesłanki, jak:
1. Ocena dotychczasowych trendów ekonomiczno-finansowych w ramach projektu, w tym w zakresie wydajności 
gotówkowej sprzedaży. Jeśli trendy te są negatywne, ryzyko prognozowania należy zwiększyć. Jeśli z kolei prognoza 
Zleceniodawcy wydaje się bardzo optymistyczna, to także ta okoliczność winna wpływać na zwiększenie ryzyka.
2. Trendy dotyczące danego segmentu w odniesieniu do określonego zakresu rynku, niezależnie występujące od 
dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorstwa. Np. faza zmiany cyklu koniunkturalnego może sugerować zwiększone 
ryzyko przewidywalności przyszłych wyników finansowych w najbliższych latach.
3. Zmiany strukturalne w zakresie samej palety składników IP przedsiębiorstwa, np. proces rebrandingu niesie ze sobą 
ryzyko niekorzystnych, trudno mierzalnych w sensie perspektyw marki zmian.
4. Zmiany w zakresie struktury kanałów dystrybucji i związanych z tym umów handlowych.
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Korporacyjny wskaźnik kosztu kapitału własnego beta
Wyznaczenie beta [VS] oparte jest na funkcji liniowej wiążącej ten parametr z pomiarem potencjału sektora VS:
Funkcja liniowa opisana formułą ogólną: y = ax + b
Funkcja liniowa dostosowana do prezentowanej koncepcji: bVS = aP + b
Parametry a i b wyznaczają graniczne wartości wskaźnika beta z modelu CAPM dla warunków polskiego rynku kapitałowego:
 - dla potencjału P = 100% parametr beta [Vs] wynosi 0,18 stąd a = -1,23
 - dla potencjału P = 0% parametr beta [Vs] wynosi 1,42 stąd b = 1,41
Funkcja bazowa przyjmuje postać: beta [Vs] = -1,23x + 1,41

Potencjał segmentu P = 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wskaźnik sektorowy beta (odlewarowany) bVs = 1,41 1,29 1,16 1,04 0,92 0,80 0,67 0,55 0,43 0,30 0,18

Dla Vs = 47% bVs = 0,83 Wartość b zaakceptowana: bVs = 0,83

Ryzyko kraju na poziomie bazowym wg Damodaran Online 4,24%
Ryzyko Polski wg Damodaran Online 5,08%
Mnożnik zwiększonej skali ryzyka dla Polski 120% Finalny wybór wskaźnika:
Wsp. beta dla skojarzonego segmentu [modelowy]: 0,83 0,99 0,83
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Dostępne przesłanki ekonomiczne na podstawie 
modelu wartości dziedziny wskazują na zasadność 
przyjęcia wskaźnika beta (VS) na poziomie 0,83. 
Wartość tę obliczono dla zakresu rynkowego ryzyka 
branżowego [wskaźnik beta na rynku kapitałowym 
w skojarzonym segmencie gospodarczym] od 0,18 
do 1,42.

Model skalowania wskaźnika beta został oparty na matrycy wartości dziedziny analizowanego obszaru 
biznesowego, prowadzącej do określenia potencjału sektora działalności gospodarczej w ramach 
projektu biznesowego. W skali atrakcyjności wartość analizowanego obszaru biznesowego została 
oszacowana na 47%. Minimalny poziom wskaźnika beta dla regionalnego obszaru rynkowego 
oszacowano na 0,18. Maksymalny poziom wskaźnika beta dla regionalnego obszaru rynkowego 
oszacowano na 1,41. Przy zastosowaniu wskazanej funkcji liniowej modelowy wskaźnik beta uzyskał 
wartość 0,83. Zgodnie z rekomendacją wynik finalny modelu ustalony został zatem na 0,83. 
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beta [VS]

Model wartości dziedziny projektu biznesowego stanowi odrębny, ale nie jedyny sposób identyfikacji poziomu 
wskaźnika beta jako odpowiednika ryzyka branżowego w ramach projektu. Zastosowanie modelu bazuje 
generalnie na danych serwisu Damodaran Online dla regionu europejskiego. Stąd alternatywnym wariantem jest 
uwzględnienie dodatkowego ryzyka, wynikającego z porównania wymiaru ryzyka kraju [Polski] do poziomu 
najniższego ryzyka rekomendowanego w tym serwisie dla wskazanych krajów wysoko rozwiniętych.

Proporcja uwzględniająca skalę zwiększenia 
ryzyka branżowego dziedziny projektu 
biznesowego o dodatkowe ryzyko, wynikające z 
porównania wymiaru ryzyka kraju [Polski] do 
poziomu najniższego ryzyka rekomendowanego 
w tym serwisie dla wskazanych krajów wysoko 
rozwiniętych.
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20. Zastosowanie modelu CAPM do oszacowania poziomu stóp dyskontowych

Procedura szacowania kosztu kapitału jednostki gospodarczej, oparta na modelu giełdowym CAPM:
Poziom stóp procentowych inwestycji wolnych od ryzyka*:
Stopy międzybankowe Polska R B  - koszt kapitału jednostki oparty na modelu CAPM

WIBOR 1M 2,23% R f  - koszt kapitału wolnego od ryzyka [obligacje skarbowe długoterminowe]

WIBOR 3M 2,54% R G  - koszt kapitału zrównoważonego [średni zwrot z rynku kapitałowego]

WIBOR 6M 2,84% D R - premia inwestorska RM - Rf [ryzyko kraju]

WIBOR 1Y 3,13% b B  - skorygowany wskaźnik beta przypisany do jednostki

Obligacje skarbowe Polska b BE  - podstawowy wskaźnik beta przypisany do jednostki [ryzyko branży]

WS0428 3,76% b VS  - wskaźnik korygujący beta przypisany do jednostki z uwagi na ryzyko zachowania płynności finansowej w okresie prognozy

WS0429 3,63%
DS1029 3,75% Model kreujący wartość współczynnika pewności prognozy finansowej [poziom IP]
DS1030 3,61% Kwantyfikacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń:
Wartość średnia 3,69% Pewność zdarzenia Prawdopodobieństwo wystąpienia %
*) data danych źródłowych: od … … do

Zupełnie niemożliwe
Nadzwyczajnie nieprawdopodobne 1% 10%
Bardzo nieprawdopodobne 5% 20%
Prawie nieprawdopodobne 10% 30%
Nieprawdopodobne 20% 40%
Mimo wszystko możliwe 30% 50%
Całkiem możliwe 40% 60%
Bardzo możliwe 50% 70% 90%
Prawie prawdopodobne 60% 80%
Prawdopodobne 70% 90%
Bardzo prawdopodobne 80% 95%
Nadzwyczajnie prawdopodobne 90% 99% 60%
Całkowicie pewne 100%
Źródło: W.Krelle / Preferenz- und Entscheidungstheorie, Tuebingen 1968

Wskaźnik beta wypadkowy dla prognozy: 1,16
Wskaźnik beta bazowy dla prognozy: 0,83

Czynnik ryzyka [na podstawie matrycy prawdopodobieństwa, ryzyko braku płynności]: 140%
Wskaźnik beta wypadkowy dla wartości rezydualnej: 1,28

Wskaźnik beta bazowy dla wartości rezydualnej: 0,83
Czynnik ryzyka [na podstawie matrycy prawdopodobieństwa, ryzyko braku płynności]: 154%

W wyniku przyjętych założeń wskaźnik beta dla korporacyjnego kosztu kapitału został zaakceptowany w wysokości 1,16.
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31 grudzień 2021

Ekwiwalent ryzyka dla prognozy finansowej: 
pewność = 60%, zatem ryzyko wynosi 40%:

Dodatkowy ekwiwalent ryzyka dla wartości rezydualnej 
wobec bazowej stopy dyskontowej: przyjęta pewność = 10%, 
zatem ryzyko wynosi 90%:

( ) RRRRRR EffGBfB D´+=-´+= bb VSBEB bbb ´=

VSBEB bbb ´=

Według powszechnego poglądu wartość parametrów makro- i 
mikroekonomicznych należy dobierać zgodnie z datą wyceny. Za bardziej 
właściwe uznaję dobór tych wartości zgodnie z datą opracowania 
raportu, ponieważ ich wymowa jest wtedy bardziej reprezentatywna dla 
prognoz finansowych. Można tę zasadę porównać z zasadą 
uwzględniania w wycenie bilansowej tzw. efektów zdarzeń przyszłych, 
zaistniałych już po dacie bilansu, o których jednak autor analizy ma 
wiedzę. Zatem w tym opracowaniu zastosowana została ta 
rekomendowana zasada.

Pomiar poziomu ryzyka analizowanego biznesu wobec poziomu 
rynkowego [wyznaczonego uwarunkowaniami rynku kapitałowego] 
został powiązany z matrycą prawdopodobieństwa zdarzeń, głównie w 
celu większej komunikatywności zastosowanego modelu i uzyskanych 
wyników. Zgodnie z zastosowaną tu zasadą tylko w przypadku spółek 
notowanych na giełdzie ekwiwalent ryzyka mógłby być utożsamiany z 
wartością 100%. Dla wszystkich pozostałych podmiotów górna granicą 
tego wskaźnika jest 80%, co oznacza, że minimalne przypisywane do nich 
ryzyko dodatkowe opiewa na 20%. Zatem na podstawie tego jedynie 
modelu można dokonać zwiększenia wskaźnika beta z tytułu 
dodatkowego ryzyka w skali podwójnej. Ewentualnemu dalszemu 
zwiększaniu tej skali służą już inne, odrębne modele.

Poziom wzrostu wsp. beta dla stopy
dyskontowej dedykowanej dla samego 
parametru wartości rezydualnej stanowi 
odrębną ocenę. Przy większym ryzyku 
prognozy zalecanym wskaźnikiem jest skala o 
50% wyższa niż w przypadku wielkości 
bazowej.
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Szacowanie kosztu kapitału wg modelu CAPM [stopy roczne] dla poziomu korporacyjnego
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Koszt kapitału własnego 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
 - stopa inwest.bez ryzyka [oblig. długoterm.] 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69%
 - premia za ryzyko [ryzyko kraju] 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
    źródło 1: Damodaran Online [ctryprem] 5,08%
    źródło 2: IESE Business School 8,20%
    źródło 3: Statista [www.statista.com] 5,50%
 - beta [wsp. ryzyka branżowego] 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Rekomendowany koszt kapitałów własnych
Koszt kapitału własnego dla skojarzonego segmentu wg Damodaran Online 8,02%
Potencjalna korekta dla analizowanej jednostki 100% - brak zidentyfikowanych przesłanek do korekty
Koszt kapitału własnego dla przedsiębiorstwa po uwzględnieniu korekty 8,02%
Zaakceptowany koszt kapitału własnego 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%

Dane dla skojarzonego segmentu gospodarczego:
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Koszt kapitału własnego (Cost of Equity) - jako wartość średnia ważona dla 
skojarzonego segmentu rynkowego, wynosi 8,02%. Średni koszt długu w 
segmencie został oszacowany na 4,09%. Średni udział długu w kapitale stałym 
w skojarzonym segmencie wynosił 13,54%, a to prowadziło do średniego 
ważonego kosztu kapitału w wysokości 7,33% (przy średniej stopie podatkowej 
w wysokości 11,42%]. Dla rynków z walutą dla strefy euro średni ważony koszt 
kapitału WACC wynosił 6,27%. Segment skojarzony dla potrzeb analizy projektu 
biznesowego został skompilowany dla następujących rynków branżowych i 
nadanych im wag: Retail (Online) - 50%; Retail (Special Lines) - 50%; Segment 3 
- 0%; Segment 4 - 0%. 

Procedura weryfikacyjna kosztu kapitału własnego polega na uwzględnieniu średniego kosztu kapitału dla 
skojarzonego segmentu. W przypadku, gdy statystyczny koszt średni dla segmentu jest istotnie wyższy od 
wskazanego w zastosowanym modelu CAPM, jako finalny koszt kapitału własnego, wskazywany jest ten o 
wyższej wartości. Pośrednio statystyczny koszt kapitału wpływa na kształtowanie równoważnika pewności 
w kontekście ryzyka branżowego analizowanego przedsiębiorstwa na jego obecnym rynku. Tym samym 
wybór wskaźnika wyższego z dwóch nie jest dokonywany automatycznie, o ile wskaźnik modelowy nie jest 
zdecydowanie niższy od statystycznego.
Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z serwisu Damodaran Online [Damodaran On-line Home Page 
(nyu.edu)].
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Wskaźniki sektorowe dla wybranych segmentów gospodarczych: Rok bazowy - 2021
Segment Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4
Industry Name Wskaźniki uśrednione

Znaczenie [udział] segmentów 50% 50% Wagi przyjęte dla segmentów przypisywanych do specyfiki działalności jednostki
Number of firms 100 71 Liczba spółek przyjęta do oceny
Beta Wsk.giełdowy beta
Beta 1,24 1,32 1,28 Wsk.giełdowy beta
Unlevered beta 1,17 1,12 1,14 Wsk.giełdowy beta odlewarowana
Unlevered beta corrected for cash 1,12 1,06 1,09 Wsk.giełdowy beta odlewarowana skorygowana o gotówkę
WACC Średni ważony koszt kapitału
Cost of Equity 7,82% 8,21% 8,02% Koszt kapitału własnego
Cost of Debt 4,30% 3,88% 4,09% Koszt długu
E/(D+E) 92,12% 80,80% 86,46% Udział kapitału własnego w kapitale stałym
D/(D+E) 7,88% 19,20% 13,54% Udział długu w kapitale stałym
Tax Rate 9,10% 13,74% 11,42% Stopa podatkowa
Cost of Capital 7,46% 7,20% 7,33% Koszt kapitału
Cost of Capital (Euros) 6,40% 6,14% 6,27% Koszt kapitału (waluta lokalna)
Źródło: Damodaran Online

Koszt kapitałów obcych [wartość średnia] Udział %
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025
Kredyty i pożyczki 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47%
Stopa depozyt. międzybank. (WIBOR 1m [PLN]) 2,23%
Premia za kapitał obcy [np. marża banku] 7,77% 10,00% nominalne oprocentowanie kredytów
Częstotliwość kapitalizacji odsetek 12 [miesięczna]
Stopa procentowa rekomendowana - według odrębnych kryteriów
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Retail (Online) Retail (Special 
Lines)

Segment 3 Segment 4

W przypadku braku szczegółowych danych koszt kapitału obcego jest 
utożsamiany z kredytami bankowymi i szacowany na podstawie 
ogólnie dostępnych danych [w tym statystyk stóp procentowych 
NBP].

Należy zwrócić uwagę, że koszt kapitałów obcych w przypadku szczególnych warunków [np. pandemia 
COVID-19] winien w określonych okolicznościach prognozy długoterminowej abstrahować od szczególnej 
redukcji stóp procentowych. Redukcja ta jest wynikiem interwencjonizmu banku centralnego, ale w dłuższym 
okresie nie będzie zachodziła. Tym samym dla potrzeb wyceny bardziej reprezentatywny jest poziom 
oprocentowania kredytów sprzed zaistnienia szczególnych przesłanek. Stąd parametry bazowe kosztu 
kapitałów obcych mogą zostać przyjęte na poziomie wyższym, aniżeli obecnie obowiązujący w przypadku 
przedsiębiorstwa.

W przypadku braku konkretnych danych marża kredytodawcy jest ustalana na podstawie dostępnych 
przesłanek, co do jego statusu prawnego [instytucja finansowa, np. bank lub inwestorzy prywatni, np. 
nabywcy obligacji firmowych].
W tym konkretnym została przyjęta marża dla oprocentowania kapitałów obcych jest związana z założoną 
formułą crowdfundingu i przyjęto dla niej poziom bazowy w wysokości 10,00% p.a. 
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Szacowanie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) wg modelu CAPM [stopy roczne] dla poziomu korporacyjnego
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Koszt kapitałów obcych [wartość średnia] 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47%
Wskaźnik zadłużenia rekomendowany
Wsk. zadłużenia wg formuły ROIC
Wskaźnik zadłużenia wg innych kryteriów
 - udział kapitału własnego % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 - udział kapitału obcego %
 - stopa podatkowa % 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Średnioważony koszt kapitału [WACC] % 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Średnia geometryczna 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Stopa dyskontowa [średnia geometryczna] 10,08% dla roku 2031

Wartości realne [okresy prognozy]
Wskaźnik inflacji średniorocznej* 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66%
Koszt kapitału własnego 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23%
Koszt długu 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61%
Udział kapitału obcego %
Średnioważony koszt kapitału [WACC] % 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23%

Stopy nominalne czy realne? 1 Wartości nominalne (1) / realne (0) W ramach procedury analitycznej zastosowane zostały stopy procentowe nominalne.

Rekomend. śr. ważony koszt kapitału [WACC] 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Rekomendowany koszt kapitału własnego 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Średnia geometryczna 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%

Stopa dyskontowa [średnia geometryczna] 10,08% dla roku 2031
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*) Wskaźniki inflacyjne odnoszone do segmentu branżowego. Według przeprowadzonej analizy inflacja odniesiona do bazowego 
segmentu została oszacowana na ok. 2,66% p.a.

Uzasadnienie zostało przedstawione na kolejnej stronie raportu.
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Korekta stopy dyskontowej wobec różnic w długości okresów obrotowych
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Krotność okresu 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
WACC [dla pełnych okresów rocznych] 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Formuła przeliczeniowa (1+WACC P ) n  = WACC + 1; gdzie: WACC - nominalna stopa procentowa, WACC P  - stopa procentowa odniesiona do okresu obrotowego
Rekomend. śr. ważony koszt kapitału [WACC] 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Wsp. dyskontowe dla pełnych okr. obrotowych 1,0000 0,9084 0,8252 0,7497 0,6810 0,6187 0,5620 0,5106 0,4638 0,4213 0,3828 0,3477
Wsp. dyskont dla okr. projekcji finansowej 1,0000 0,9084 0,8252 0,7497 0,6810 0,6187 0,5620 0,5106 0,4638 0,4213 0,3828 0,3477
Koszt kapitału własnego 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08% 10,08%
Wsp. dyskontowe dla pełnych okr. obrotowych 1,0000 0,9084 0,8252 0,7497 0,6810 0,6187 0,5620 0,5106 0,4638 0,4213 0,3828 0,3477
Wsp. dyskont dla okr. projekcji finansowej 1,0000 0,9084 0,8252 0,7497 0,6810 0,6187 0,5620 0,5106 0,4638 0,4213 0,3828 0,3477

Analiza wskaźnika zadłużenia dla stanu bieżącego tys. PLN
Okres obrotowy 2017 2018 2019 2020 2021
Kapitały własne 1 200
Kapitały obce [łącznie]
Wskaźnik zadłużenia*
Wskaźnik [poziom średni od roku -3] -
*) W przypadku, gdy kapitały własne w danym okresie obrotowym są ujemne, wskaźnik zadłużenia jest traktowany, jako wynoszący 100%.

Analiza wsk. zadłużenia z pominięciem zobowiązań kredytowych z tytułu dział. inwestycyjnej tys. PLN
Okres obrotowy 2017 2018 2019 2020 2021
Kapitały własne 1 200
Kapitały obce [bez zobowiązań długoterm. oprocent.]
Wskaźnik zadłużenia*
Wskaźnik [poziom średni od roku -3] -
*) W przypadku, gdy kapitały własne w danym okresie obrotowym są ujemne, wskaźnik zadłużenia jest traktowany, jako wynoszący 100%.

Andrzej Półkoszek Konsulting 69

Wskaźnik zadłużenia określony dla kapitałów obcych uwzgledniających zobowiązania 
długoterminowe oprocentowane.

Wskaźnik zadłużenia określony dla kapitałów obcych nie uwzgledniających zobowiązań 
długoterminowych oprocentowanych. W kalkulacji przyjęty został poziom uśredniony z 
całego okresu analizy ex post., jako domyślnie bardziej reprezentatywny dla procesu 
analizy [zależnie od oceny okoliczności].
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Formuła Fishera:

 gdzie: R REAL  - realna stopa procentowa
R NOMINAL  - nominalna stopa procentowa

INF - prognozowany uśredniony poziom inflacji

5,10%  - wskaźnik CPI dla roku bazowego (2021) wg GUS
2,66%  - wskaźnik CPI wg GUS - średnia dla 5 ostatnich lat, razem z rokiem bazowym (2021)
2,08%  - wskaźnik CPI wg GUS - średnia dla 5 ostatnich lat [bez roku bazowego]
2,00%  - wskaźnik średniorocznej inflacji ex ante oparty na innych źródłach [np. wskazaniach Zarządu jednostki, analizach własnych]
2,66%  - ostatecznie rekomendowany wskaźnik inflacji branżowej dla potrzeb wyceny
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Należy zwrócić uwagę, że kapitały obce [klasyfikowane jako zobowiązania długoterminowe] są - co do kosztu 
kapitału - szacowane według następujących zasad:
1. Jeśli znany jest koszt kapitału tych zobowiązań, wyznacza on poziom stopy procentowej, przyjmowanej do 
kalkulacji średniego ważonego kosztu kapitału [WACC] - z uwzględnieniem formuły stopy procentowej 
efektywnej.
2. Jeśli stopa procentowa [stopy procentowe] zobowiązań nie jest znana, rekomendowane jest przyjęcie 
średniego rynkowego poziomu oprocentowania kredytów inwestycyjnych [np. według statystyk NBP lub 
innych źródeł, jednak z uwzględnieniem specyficznego ryzyka biznesu].
3. Jeśli zobowiązanie nie jest oprocentowane [np. stanowi kaucję zabezpieczającą interesy przedsiębiorstwa 
lub pochodzi z dotacji], należy do celów wyceny traktować je tak, jakby stanowiło składnik finansowania o 
cechach komercyjnych [czyli np. jak kredyt inwestycyjny]. Jest to wyraz dążenia do uwzględnienia w wycenie 
aspektu rynkowego, ponieważ finansowanie przedsiębiorstw nieoprocentowanymi zobowiązaniami nie jest 
standardem rynkowym.

Wskaźnik prognozowanej inflacji bazowej dedykowanej dla analizowanego segmentu 
gospodarczego i dla danego obszaru gospodarczego w kontekście terytorialnym ma szczególne 
znaczenie w sytuacji, gdy wskazane stopy dyskontowe kształtują się na poziomie realnym. 
Wówczas przeliczenie wysokości stóp procentowych z poziomu nominalnego na poziom realny 
wymaga ustalenia prognozowanej uśrednionej stawki inflacyjnej. Poniżej przedstawione zostały 
uwzględnione kryteria warunkujące dobór tego typu stawki. Ostateczna sugestia stanowi 
wskazanie użyte w procedurze wyceny i w szczególności w oszacowaniu wielkości stóp 
dyskontowych w wymiarze realnym według formuły Fishera.

𝑅!"#$ =
𝑅%&'(%#$ − 𝐼𝑁𝐹

1 + 𝐼𝑁𝐹
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21. Procedura szacowania dodatkowego ryzyka dla składników IP

Model komunikacji kontekstowej

Zasady zastosowania modelu do oceny potencjału wyceny marki [lub innych aktywów niematerialnych]:
1. Wybór kanałów komunikacji [punktów dostępu] uznawanych za adekwatne do specyfiki marki i sektora [oznaczono je cyfrą 1 w kolumnie "Kwalifikacja punktów kontaktu"].
2. Ocena poszczególnych aktywnych punktów kontaktu stosowanych przez jednostkę wobec punktacji modelowej [maksymalnej].
3. Podsumowanie oceny [wynik zbiorczy] i odniesienie go do oceny max [wiersz 'Ocena efektywności reklamy'].
4. Dobór i rekomendacja średniej percepcji grupy docelowej [wiersz 'Ocena percepcji grupy docelowej (subiektywna) %].
5. Ocena cech marki w formie iloczynu dwóch ostatnich wskaźników procentowych [wiersz 'Ocena potencjału badanych cech marki %].
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Model komunikacji kontekstowej umożliwia pomiar skuteczności promocji marki wobec grupy docelowej. W 
szczególności jest użyteczny wobec tych marek, w stosunku do których występuje brak badań konsumenckich, 
wobec czego nie można oszacować wartości tak podstawowych cech potencjału marki, jak świadomość i lojalność 
klientów.

Model komunikacji kontekstowej marki identyfikuje tzw. "punkty kontaktu", a więc rodzaje kanałów komunikacji 
korzyści z marki wobec klientów. Zastosowanie i skuteczność konkretnych punktów kontaktu z uwagi na specyfikę 
wycenianej marki oraz charakter branży jej występowania w obrocie są przedmiotem strategii marketingowej 
jednostki i podlegają następnie ocenie weryfikacyjnej. Docelowo pozwala ona na szacunkowa ocenę tak istotnych 
cech potencjału marki, jak świadomość i lojalność, szczególnie wobec ewentualnego braku adekwatnych badań 
rynkowych. 
Sugerowane wartości i proporcje poszczególnych cech marki [świadomość, rozważanie, doświadczenie, lojalność] są 
szacowane na podstawie dostępnych przesłanek. W przypadku dostępu do analiz rynkowych i/lub badan 
konsumenckich, wyniki tych analiz i badań są wykorzystane w praktyce. W przypadku przeciwnym model spełnia 
rolę kryterium szacunkowego, pozwalającego na ocenę potencjału przedmiotowych cech, pomimo braku wsparcia 
badawczego.

Model komunikacji kontekstowej został zaadaptowany na cele niniejszego opracowania na podstawie 
charakterystyki modelu zamieszczonej w Harvard Business Review Polska, wrzesień 2006 [art. 
"Komunikacja kontekstowa", Rafał Kołodziej, Bartłomiej Gola]. Koncepcja pomiaru cech marki wg 
opracowania autorskiego A.Półkoszek, wrzesień 2009.

Model komunikacji kontekstowej daje m.in. odpowiedź na  problemy komunikacyjne marki w 
kontekście tzw. "wąskiego gardła". Zjawisko to występuje w sytuacji, gdy redukcja oceny kolejnych 
cech jest szczególnie drastyczna. Problemy zarządzania marką oraz wartość jej wskazanych cech winna 
być rozważana w kontekście specyfiki produktu/usługi. W wielu przypadkach marki firmowe i 
produktowe są komunikatywne dla relatywnie wąskiego grona odbiorców, pomimo pozornej 
uniwersalności  produktów lub usług. Nie powinno to jednak wpływać istotnie ujemnie na ocenę 
wartości cech, bowiem z założenia grono zainteresowanych daną grupą produktową lub usługami jest i 
będzie ograniczone także w przyszłości.
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Matryca oceny potencjału komunikacji kontekstowej marki [znaki '+' symbolizują skalę oceny potencjału kanału komunikacji kontekstowej]:
Punkty kontaktu
  1. TELEWIZJA + + + + Ilość pkt. 4 + + + Ilość pkt. 3 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1

Efektowne dotarcie Określa osobowość Informacja z ofertą próby Wzmocnienie image
  2. RADIO + + + + Ilość pkt. 4 + + Ilość pkt. 2 + Ilość pkt. 1 - Ilość pkt. 0

Dodatkowy zasięg i częstotliwość Wzmocnienie przekazu głównego Informacja z ofertą próby Brak istotnej roli
  3. PRASA [reklama] + + Ilość pkt. 2 + + + Ilość pkt. 3 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1

Zasięg bardziej ukierunkowany Tłumaczenie korzyści Informacja z ofertą próby Wzmocnienie image
  4. PRASA [artykuły sponsorowane (PR)] + Ilość pkt. 1 + + Ilość pkt. 2 + + Ilość pkt. 2 + + + Ilość pkt. 3

Informacje o marce Tłumaczenie korzyści Przekonywanie do próby Wzmocnienie lojalności
+ + + + Ilość pkt. 4 + Ilość pkt. 1 - Ilość pkt. 0 + Ilość pkt. 1
Wpływ na rozpoznawalność Ograniczona treść Brak istotnej roli Wzmocnienie image
+ + + Ilość pkt. 3 + + Ilość pkt. 2 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1
Wpływ na rozpoznawalność Więcej informacji o marce Informacja z ofertą próby Wzmocnienie image
+ + Ilość pkt. 2 + + Ilość pkt. 2 - Ilość pkt. 0 + Ilość pkt. 1
Wpływ na rozpoznawalność Więcej informacji o marce Brak istotnej roli Wzmocnienie image

  8. INTERNET [reklama w Internecie] + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1
Kierunkowy, ograniczony zasięg Ograniczona treść Informacja z ofertą próby Wzmocnienie image

  9. INTERNET [strony web marki] - Ilość pkt. 0 + + + Ilość pkt. 3 + + + Ilość pkt. 3 + + + Ilość pkt. 3
Brak istotnej roli Oferta dużego zasobu informacji Szansa na przełamywanie barier Stałe źródło relacji

 10. INTERNET [e-mailing] - Ilość pkt. 0 + Ilość pkt. 1 + + Ilość pkt. 2 + + + + Ilość pkt. 4
Ograniczone zaufanie do maili Dostarczanie informacji o marce Zachęcenie do próby Utrzymywanie relacji
+ + Ilość pkt. 2 + + + Ilość pkt. 3 + + + + Ilość pkt. 4 + Ilość pkt. 1
Uświadamiająca obecność Budowa przekonania Zachęcenie do próby Rola ambasadorów marki

 12. KINO + + + Ilość pkt. 3 + + + Ilość pkt. 3 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1
Efektowne dotarcie Określenie osobowości Informacja z ofertą próby Wzmocnienie image
+ + Ilość pkt. 2 + + + Ilość pkt. 4 + Ilość pkt. 1 + + + Ilość pkt. 3
Ukierunkowany zasięg Definicja kontekstu marki Możliwość interakcji, samplingu Wzmocnienie image

 14. STACJE BENZYNOWE [reklama] + + Ilość pkt. 2 - Ilość pkt. 0 + Ilość pkt. 1 + + Ilość pkt. 2
Rozpoznanie marki Brak istotnej roli Obecność oferty promocyjnej Wzmocnienie image  i bliskości
- Ilość pkt. 0 + + Ilość pkt. 2 + + + Ilość pkt. 3 + Ilość pkt. 1
Brak istotnej roli Więcej informacji o marce Bodziec do próby [bezpośredni] Ekspozycja wzmacnia image

 16. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE - Ilość pkt. 0 - Ilość pkt. 0 - Ilość pkt. 0 + + + + Ilość pkt. 4
Brak istotnej roli Brak istotnej roli Brak istotnej roli Narzędzie utrzymania klienta

 17. OGRÓDKI DZIAŁKOWE + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1 - Ilość pkt. 0 + + + Ilość pkt. 3
Kontekst. budowa świadomości Określenie osobowości Brak istotnej roli Wzm. poczucia przynależności
+ Ilość pkt. 1 - Ilość pkt. 0 - Ilość pkt. 0 + + + Ilość pkt. 3
Kontekst. budowa świadomości Brak istotnej roli Brak istotnej roli Wzm.bliskość i przynależność

 19. TELEMARKETING + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1 + Ilość pkt. 1
Kierunkowy, ograniczony zasięg Ograniczona treść Informacja z ofertą próby Wzmocnienie image

Źródło: Harvard Business Review, wrzesień 2006
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  7. KOMUNIKACJA PUBLICZNA [reklama w 
pociągach, autobusach, tramwajach, taxi]

 13. EVENTS [wydarzenia kulturalne, imprezy 
sportowe, happeningi]

  6. OUTDOOR [citylights, przystanki komunikacji 
miejskiej]

 11. INTERNET [obecność marki na forach 
internetowych]

 15. SKLEP [półki w sklepie i POSM przy półce 
sklepowej]

  5. OUTDOOR [billboardy, megaboardy, wielkie 
powierzchnie]

DOŚWIADCZENIE LOJALNOŚĆROZWAŻANIE

 18. ŚWIETLICE GMINNE, REMIZY STRAŻACKIE, 
OSP [reklama]

ŚWIADOMOŚĆ
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Pomiar cech potencjału marki wg modelu:
Punkty kontaktu

Model Ocena Model Ocena Model Ocena Model Ocena
  1. TELEWIZJA 4,00 3,00 1,00 1,00
  2. RADIO 4,00 2,00 1,00 0
  3. PRASA BRANŻOWA [reklama] 1 2,00 0,10 3,00 2,25 1,00 0,25 1,00 0,25
  4. PRASA [artykuły sponsorowane (PR)] 1 1,00 0,03 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,25
  5. OUTDOOR [billboardy, megaboardy...] 4,00 1,00 0 1,00
  6. OUTDOOR [citylights, przystanki...] 3,00 2,00 1,00 1,00
  7. KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2,00 2,00 0 1,00
  8. INTERNET [reklama] 1 1,00 0,03 1,00 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25
  9. INTERNET [strony web marki] 1 0 3,00 2,25 3,00 2,25 3,00 2,25
 10. INTERNET [e-mailing] 1 0 1,00 0,25 2,00 1,00 4,00 4,00
 11. INTERNET [fora internetowe] 1 2,00 0,10 3,00 2,25 4,00 4,00 1,00 0,25
 12. KINO 3,00 3,00 1,00 1,00
 13. EVENTS [targi branżowe, imprezy sport., konferencje] 1 2,00 0,10 4,00 4,00 1,00 0,25 3,00 2,25
 14. STACJE BENZYNOWE [reklama] 2,00 0 1,00 2,00
 15. SKLEP [półki w sklepie, POSM] 0 2,00 3,00 1,00
 16. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 1 0 0 0 4,00 4,00
 17. WÓZKI BAGAŻOWE, OGRÓDKI DZIAŁKOWE 1,00 1,00 0 3,00
 18. ŚWIETLICE GMINNE, REMIZY STRAŻACKIE 1,00 0 0 3,00
 19. TELEMARKETING 1 1,00 0,03 1,00 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25
A. Suma punktów pełna 33,0 9,0 34,0 18,0 23,0 15,0 35,0 21,0
B. Suma punktów dedykowanych dla grup docelowych klientów 9,0 0,4 18,0 12,5 15,0 9,3 21,0 15,8
C. Ocena efektywności reklamy % [B/A] 4% 69% 62% 75%
D. Ocena percepcji grupy docelowej [subiektywna] % -4% -96% -97% -97%
E. Ocena potencjału badanych cech marki % [C x D] 4% 3% 2% 2%
F. Skala redukcji ocen % -25% -33%
Wagi cech w modelu pomiaru potencjału marki 10% 20% 30% 40%
Waga cechy x ocena potencjału cechy 0,0040 0,0060 0,0060 0,0080
Średnia ważona cech 2,0%
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Kwalifikacja 
punktów 

DOŚWIADCZENIE LOJALNOŚĆŚWIADOMOŚĆ ROZWAŻANIE Zadaniem procedury jest oszacowanie bazowego poziomu ryzyka 
składników kapitału intelektualnego [IP] analizowanego biznesu, w 
porównaniu do skali ryzyka reprezentowanej przez korporacyjny poziom 
kosztu kapitału [warunkowanej głównie czynnikami branżowymi]. 
Przedstawiony model reprezentuje alternatywną koncepcję wobec braku 
ukierunkowanych badań rynkowych w przedmiotowej dziedzinie.
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Procedura analityczna zastosowania modelu Wskaźniki korygujące:
ŚWIAD. ROZWA. DOŚWI. LOJAL. ŚWIAD. ROZWA. DOŚWI. LOJAL.

  1. TELEWIZJA brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  2. RADIO brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  3. PRASA BRANŻOWA [reklama] aktywny 5% aktywny 75% aktywny 25% aktywny 25% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  4. PRASA [artykuły sponsorowane (PR)] aktywny 3% aktywny 50% aktywny 50% aktywny 75% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  5. OUTDOOR [billboardy, megaboardy...] brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  6. OUTDOOR [citylights, przystanki...] brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  7. KOMUNIKACJA PUBLICZNA brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  8. INTERNET [reklama] aktywny 3% aktywny 25% aktywny 25% aktywny 25% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
  9. INTERNET [strony web marki] aktywny aktywny 75% aktywny 75% aktywny 75% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 10. INTERNET [e-mailing] aktywny aktywny 25% aktywny 50% aktywny 100% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 11. INTERNET [fora internetowe] aktywny 5% aktywny 75% aktywny 100% aktywny 25% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 12. KINO brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1

aktywny 5% aktywny 100% aktywny 25% aktywny 75% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1

 14. STACJE BENZYNOWE [reklama] brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 15. SKLEP [półki w sklepie, POSM] brak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 16. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE aktywny aktywny aktywny aktywny 100% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 17. WÓZKI BAGAŻOWE, OGRÓDKI DZIAŁKOWEbrak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 18. ŚWIETLICE GMINNE, REMIZY STRAŻACKIEbrak brak brak brak 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1
 19. TELEMARKETING aktywny 3% aktywny 25% aktywny 25% aktywny 25% 10% 100% 100% 100% 50 1 1 1

100,0% 4,0% 100,0% 3,0% 100,0% 2,0% 100,0% 2,0% 10,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wskaźnik redukcji: 100,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100% 95% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

4%
3%
2%
2%
2%
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 13. EVENTS [targi branżowe, imprezy sport., 
konferencje]

LOJALNOŚĆ

Świadomość
Rozważanie

Średnia ważona cech

Doświadczenie

ŚWIADOMOŚĆ ROZWAŻANIE DOŚWIADCZENIE

Lojalność

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4%

Lojalność

Doświadczenie

Rozważanie

Świadomość

2%

2%

3%

4%

Analiza bazuje na świadomości spontanicznej odbiorców końcowych, co w 
sytuacji marki zwraca wyniki niskie. Świadomość odbiorców B2C kształtuje 
się na innym poziomie, ale w kontekście ryzyka marki pierwotna analiza 
posiada kluczowe znaczenie.
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Korporacyjny wskaźnik kosztu kapitału własnego b
Wyznaczenie bBE oparte jest na funkcji liniowej wiążącej ten parametr z pomiarem potencjału sektora VBE:
Funkcja liniowa opisana formułą ogólną: y = ax + b
Funkcja liniowa dostosowana do prezentowanej koncepcji: bV(BE) = aP + b
Parametry a i b wyznaczają graniczne wartości wskaźnika b z modelu CAPM dla warunków polskiego rynku kapitałowego:
 - dla potencjału P = 100% parametr beta wynosi: 0,80 stąd a = -0,40
 - dla potencjału P = 0% parametr beta wynosi: 1,20 stąd b = 1,20
Funkcja bazowa przyjmuje postać: beta [Vs] = -0,4x + 1,2

P BE  = 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
b VS  = 1,20 1,16 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80

Dla VBE = 2% bV(BE) = 1,19 Wartość zaakceptowana: bV(BE) = 1,19

Poziom korporacyjny Poziom składników kapitału intelektualnego

Wskaźnik beta wypadkowy dla prognozy: 1,16 1,16  Wskaźnik beta bazowy dla prognozy kształtowania wartości składników IP
Wskaźnik beta bazowy dla prognozy: 0,83  x (1 + 75%) 75%  Dodatkowy składnik ryzyka dla składników IP

Czynnik ryzyka [wg matrycy prawdopodob., ryzyko braku płynności]: 140%  = 2,03  Rekomendowany wskaźnik beta dla potrzeb modelu szacowania kosztu kapitału składników IP
Wsk. beta wypadkowy dla wartości rezydualnej: 1,28 1,28  Wskaźnik beta bazowy dla prognozy kształtowania wartości składników IP [wartość rezydualna]

Wskaźnik beta bazowy dla wartości rezydualnej: 0,83  x (1 + 75%) 75%  Dodatkowy składnik ryzyka dla składników IP [wartość rezydualna]
Czynnik ryzyka [wg matrycy prawdopodob., ryzyko braku płynności]: 154%  = 2,24  Rekomendowany wskaźnik beta dla potrzeb modelu szacowania kosztu składników IP [wartość rezydualna]
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Rekomendowany poziom składników kosztu kapitału dla obszaru 
korporacyjnego i obszaru IP:

Przesłanki ekonomiczne wskazują na zasadność przyjęcia wskaźnika 
beta [V(BE)] na poziomie 1,19. Wartość tę obliczono dla zakresu od 0,8 
do 1,2 [co ma stanowić rozkład dodatkowego ryzyka marki w stosunku 
do ryzyka korporacyjnego].

To jest wynikowa miara wskaźnika, o który 
należy podwyższyć poziom kosztu kapitału 
odniesiony dla składników IP, wobec 
korporacyjnego poziomu kosztu kapitału.

1,20
1,16

1,12
1,08

1,04
1,00

0,96
0,92

0,88
0,84

0,80

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

beta V (BE)

VSBEB bbb ´= VSBEB bbb ´=
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Szacowanie kosztu kapitału wg modelu CAPM dla składników IP [stopy roczne]
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Koszt kapitału własnego 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
 - stopa inwest.bez ryzyka [oblig. długoterm.] 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69%
 - premia za ryzyko [ryzyko kraju] 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
 - beta [wsp. ryzyka branżowego] 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Rekomendowany koszt kapitałów własnych 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Koszt kapitałów obcych [wartość średnia] 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47%
Wskaźnik zadłużenia rekomendowany
Wskaźnik zadłużenia przyjęty
 - udział kapitału własnego % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 - udział kapitału obcego %
 - stopa podatkowa % 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Średnioważony koszt kapitału [WACC] % 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Średnia geometryczna 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Stopa dyskontowa [średnia geometryczna] 17,64% dla roku 2031

Wartości realne [okresy prognozy]
Wskaźnik inflacji średniorocznej* 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66%
Koszt kapitału własnego 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59%
Koszt długu 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61%
Udział kapitału obcego %
Średnioważony koszt kapitału [WACC] % 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59% 14,59%

Stopy nominalne czy realne? 1  0 - realne, 1 - nominalne

Rekomend. śr. ważony koszt kapitału [WACC] 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Rekomendowany koszt kapitału własnego 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Średnia geometryczna 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%

Stopa dyskontowa [średnia geometryczna] 17,64% dla roku 2031
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Koszt kapitału własnego dla aktywów niematerialnych winien być skorygowany o wskaźnik zmiany ryzyka ustalony w wymiarze 75%.
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Korekta stopy dyskontowej wobec różnic w długości okresów obrotowych
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Krotność okresu 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
WACC [dla pełnych okresów rocznych] 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Formuła przeliczeniowa (1+WACC P ) n  = WACC + 1; gdzie: WACC - nominalna stopa procentowa, WACC P  - stopa procentowa odniesiona do okresu obrotowego
Rekomend. śr. ważony koszt kapitału [WACC] 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Wsp. dyskontowe 1,0000 0,8501 0,7226 0,6142 0,5221 0,4438 0,3773 0,3207 0,2726 0,2317 0,1970 0,1675
Koszt kapitału własnego 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64% 17,64%
Wsp. dyskontowe 1,0000 0,8501 0,7226 0,6142 0,5221 0,4438 0,3773 0,3207 0,2726 0,2317 0,1970 0,1675

Koszt kapitałów obcych [wartość średnia] Udział %
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Kredyty i pożyczki 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47%
Stopa depozyt. międzybank. (WIBOR 1m [PLN]) 2,23%
Premia za kapitał obcy [np. marża banku] 7,77% 10,00% nominalne oprocentowanie kredytów 2,55%
Częstotliwość kapitalizacji odsetek 12 [miesięczna]
Stopa procentowa rekomendowana - według odrębnych kryteriów
Obligacje [skrypty dłużne] 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47%
Stopa depozyt. międzybank. (WIBOR 1m [PLN]) 2,23%
Premia za kapitał obcy [marża inwestorska] 7,77% 10,00% nominalne oprocentowanie obligacji
Częstotliwość kapitalizacji odsetek 12 [miesięczna]
Stopa procentowa rekomendowana - według odrębnych kryteriów
Inne zobowiązania oprocentowane 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47%
Stopa depozyt. międzybank. (WIBOR 1m [PLN]) 2,23%
Marża 7,77%
Częstotliwość kapitalizacji odsetek 12 [miesięczna]
Stopa procentowa rekomendowana - według odrębnych kryteriów
Wypadkowa stopa kapitałów obcych
Średnia geometryczna

Koszt kapitałów obcych [średnia geometryczna] 10,47% dla roku 2031
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- średnie oprocentowanie kredytów bankowych wg danych NBP przypadające na rok bazowy 
analizy
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22. Określenie długości okresu referencyjnego prognozy finansowej na podstawie dostępnych przesłanek

Szacowanie długości okresu referencyjnego prognozy finansowej:
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Okres 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Okres 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Okres 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Okres 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Okres 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Okres 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wyjaśnienia do schematu:

X  Faza przedinwestycyjna i inwestycyjna [w latach] - zakładana ilość lat fazy
9  Długość cyklu koniunkturalnego dla sektora w latach [sugerowana] 1 - zakładana krotność cyklu
12  Bazowy okres przewagi konkurencyjnej w fazie operacyjnej dla technologii w przypadku procesu komercjalizacji projektu o cechach innowacyjnych [jeśli dotyczy]

Podsumowanie:
Okres 1 8 lat

Okres 2 9 lat

Okres 3 9 lat

Okres 4 18 lat

Okres 5 12 lat

Okres 6 9 lat

10 lat - wartość średnia wg zastosowanego klucza
10 lat - wartość rekomendowana [wliczając pierwszy okres potencjalnie niepełny]
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- okres równoważny średniej branżowej stopie zwrotu z kapitału zainwestowanego [ROIC = 4,41%], w zaokrągleniu: 23 lat [okres uwzględniający dyskonto przeciętnie będzie ok. 2 x dłuższy].

- okres przypisany do przewagi konkurencyjnej technologii w warunkach rynkowych [niezależnie od okresu ochrony patentowej].

- okres oparty na innych [specyficznych] przesłankach: przyjęty resurs techniczny podstawowych składników infrastruktury technicznej.

- okres wynikający z uwarunkowań okresu planowania w ramach metod mieszanych wyceny przedsiębiorstw [faza planowania analitycznego - do 3 lat; faza trendowa - do 5 kolejnych lat; faza 
intuicyjna - brak możliwości planowania (dla rynków o krótszych tradycjach wolnorynkowych zalecane skracanie poszczególnych etapów).
- okres obejmujący tradycyjną długoterminową prognozę biznesu [minimum 7 lat, ale w przypadku większych przedsięwzięć nawet 15-25 lat].

- okres wynikający z uwarunkowań cykli koniunkturalnych. Badania empiryczne wskazują na cechy cykli w krajach wysoko rozwiniętych: 1) wyraźne skrócenie współczesnych cykli koniunkturalnych, 
których długość zawiera się w przedziale 5,5-9,0 lat; 2) długość faz cykli jest zróżnicowana, tj. faza dużej dynamiki wzrostu jest nieco dłuższa (3-5 lat) niż faza małej dynamiki wzrostu (2,5-4 lat) [w 
przypadku cykli poniżej 5 lat inne przesłanki wskazują na potrzebę przyjęcia okresu referencyjnego prognozy na poziomie co najmniej 2 cykli].

Sugerowana średnia długość cyklu koniunkturalnego w analizowanym 
obszarze gospodarczym.
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Cykle inwestycyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym
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W planowaniu finansowym, szczególnie dla celów działalności produkcyjnej należy uwzględnić 
cykliczność procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Wyjściowa forma infrastruktury technicznej 
nie może być eksploatowana w nieskończoność i wymaga poniesienia istotnych nakładów 
inwestycyjnych. Dlatego w przypadku pojedynczego projektu inwestycyjnego [a na takim opiera się 
koncepcja m.in. startupu] należy rozważać okres referencyjny skojarzony z okresem resursu 
technicznego zasadniczej sfery technicznej i technologicznej. Aby startup utrzymał się na rynku jako 
przedsiębiorstwo o perspektywie długoterminowej i przy tym samym poziomie obrotów ze sprzedaży, 
co osiągnięte docelowo w ramach pierwotnego biznesplanu, winien rozważać w praktyce odnawianie 
inwestycji w kolejnych cyklach inwestycyjnych co najmniej w skali zbliżonej do pierwotnych wydatków.
W przypadku przedsiębiorstwa o reprezentatywnej historii działalności gospodarczej istotne jest, aby 
prognoza obejmowała całkowitą liczbę cykli koniunkturalnych, co najmniej 1 cykl lub 2-3 cykle, w 
zależności od specyfiki projektu biznesowego. Na ogół data wyceny przypada na moment czasowy 
wypadający w ramach trwającego już cyklu. Zatem okres prognozy winien obejmować liczbę lat 
równoważną ilości lat cyklu koniunkturalnego omierzoną od tego momentu lub całkowitą krotność tej 
ilości lat.

Cykliczność inwestycyjna w przedsiębiorstwie produkcyjnym polega na realizacji kolejnych projektów 
inwestycyjnych w takiej sekwencji, aby ciągłość działalności przedsiębiorstwa na zakładanym poziomie 
sprzedaży została zachowana.

Poniżej przedstawione zostały dane n/t cykli koniunkturalnych w segmentach o charakterystyce możliwie zbliżonej do 
analizowanej działalności obszaru biznesowego. Skala transparentności wskaźników ze specyfiką analizowanego obszaru 

biznesowego jest kwestią ocenną, jednak z reguły można zidentyfikować do porównania obszar o co najmniej kilku 
reprezentatywnych wspólnych cechach.
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23. Określenie modelu cyklu koniunkturalnego w ramach analizy porównawczej kluczowych segmentów gospodarczych

Andrzej Półkoszek Konsulting 80

Źródło:  Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (grudzień 2019).
Zakres tematyczny: wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji odpowiadającej segmentowi analizowanego projektu biznesowego. Saldo koniunktury w analizowanym obszarze biznesowym stanowi lub może stanowić bazę do 
oceny możliwości zmian koniunkturalnych w ramach potencjalnej prognozy finansowej. Oceny zmian winna być uzupełniona poglądami dotyczącymi perspektyw rozwoju danego segmentu gospodarczego, dostępnymi w ramach 
różnych źródeł [w tym przede wszystkim publikacji w sieci Internet].

Przetwórstwo przemysłowe - analiza graficzna prowadzi do wniosku, że jeden cykl 
koniunkturalny w tym obszarze można szacować na co najmniej 8 lat.

Przetwórstwo przemysłowe - analiza graficzna prowadzi do wniosku, że jeden cykl 
koniunkturalny w tym obszarze można szacować na co najmniej 8-9 lat.

Budownictwo - analiza graficzna prowadzi do wniosku, że w ostatnim ciągu czasowym 
polowa cyklu mogłaby być utożsamiana z okresem nawet 6-letnim. Zatem cały cykl 
mógłby być szacowany na nawet 10-12 lat.

Przedstawione segmenty zostały wskazane jako przykładowe, niekoniecznie bezpośrednio 
związane z analizowanym segmentem rynku przedsiębiorstwa. Wskazują one jednak na z 
ogólnego punktu widzenia typowy okres cykli koniunkturalnych, co do rzędu ich wielkości. 
Poza tym tak przetwórstwo przemysłowe, jak i budownictwo wydaje się być 
reprezentatywnym miernikiem okresów koniunktury i dekoniunktury na rynku w sensie 
bardziej uniwersalnym, ogólnym. Z tego punktu widzenia nie można negować sensu 
odnoszenia się także do tych segmentów w kontekście oceny dowolnej branży o cechach 
przemysłowych czy co najmniej komercyjnych.
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Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla 
Polski [SI] i jego dekompozycja.

Efekt światowego kryzysu finansowego w latach 2008-2010 oraz 
pandemii COVID-19 w roku 2020.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla 
Polski [SI] , wskaźnik odczuć ekonomicznych dla Unii Europejskiej 
[EU.ESI - na podstawie Business and Consumers Survays, DG 
ECEFIN]

Analiza miarodajności okresów pełnego cyklu koniunkturalnego dla 
bardziej generalnych warunków działalności gospodarczej w Polsce 
i UE wskazuje na długość okresu cyklu koniunkturalnego, którą 
można by uznać za reprezentatywną dla celów analitycznych 
[wyceny biznesu]. Długość ta to co najmniej ok. 7-8 lat. Analiza 
została oparta na zmianach okresów cyklu w formie hossa/bessa, 
przy wydarzeń powodujących wymuszone zaburzenia cykli 
koniunkturalnych.

Konkluzja: jeżeli z analizy segmentu gospodarczego [PL] wynika 
zakres 9-10 lat, a w warunkach bardziej ogólnych co najmniej 7-8 
lat, to sugeruję zaakceptowanie dla celów ostatecznego ustalenia 
okresu prognozy długość cyklu na 8-9 lat.
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24. Analiza możliwości określenia cyklu koniunkturalnego w ramach analizy porównawczej segmentów gospodarczych pośrednio skojarzonych z badanym obszarem biznesowym
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Analiza miarodajności okresów pełnego cyklu koniunkturalnego dla 
skojarzonego segmentu rynku [tu - handel hurtowy] wskazuje, iż za takowy 
można by uznać okres co najmniej 7-letni. 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury -
Handel hurtowy / handel detaliczny.

Efekt pandemii COVID-19.

Skojarzenie analizowanej działalności gospodarczej z handlem wydaje się uzasadnione o 
tyle, że skojarzone segmenty mogą nie być dokładnie reprezentowane w tego typu 
statystykach. Natomiast tradycyjnie koniunktura w sklepach zwykle odzwierciedlała 
reakcję konsumentów na cykle koniunkturalne w gospodarce.
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25. Analiza możliwości określenia cyklu koniunkturalnego w ramach analizy porównawczej segmentów gospodarczych bardziej skojarzonych z badanym obszarem biznesowym
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Ilustracje akcentują segmenty: spożywczy [w tym napoje oraz 
segment HORECA [zakwaterowanie i gastronomia]. Z analizy 
wynika, że w normalnych warunkach cykle koniunkturalne 
przypisywane historycznie do tych segmentów sięgały 9-10 lat. 
W kwestii współczesnej oceny wpływu pandemii COVID-19 na 
cykle koniunkturalne należy podkreślić, że cechy porównawcze 
dwóch kryteriów z uwzględnieniem lub nie ej pandemii 
prowadzą do następujących wniosków:
1) Wpływ pandemii w okresie długoterminowym graniczy w 
całkowitym brakiem reprezentatywności prognoz, ponieważ 
brak jest jakichkolwiek miarodajnych narzędzi pozwalających na 
budowanie wiarygodnych prognoz w tych okolicznościach.
2) Oparcie prognoz na warunkach "normalnych", czyli typowych 
ma tę przewagę, że żadnej pandemii [w tym także COVID-19] nie 
rozpatruje się jako panującej w okresie długoterminowym. Z 
tego wynika, że prognozy oparte na zwyczajowych przesłankach 
winny być uznawane za i tak znacznie bardziej miarodajne, niż 
te próbujące w formule amatorskiej rozstrzygać, jak może 
wpływać pandemia na procesy planowania.



Wycena wartości startupu COLUMBUS POLSKA S.A. i jego akcji według wartości godziwej, na dzień 31 styczeń 2022 r. do celów ustalenia jego wartości dla inwestorów 84
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
26. Założenia ekonomiczno-finansowe dla potrzeb prognozy realizacji przedsięwzięcia biznesowego

Wyniki finansowe wg danych Inwestora dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Przychody netto ze sprzedaży 5 203 7 284 10 926 14 751 18 438 22 126 25 445 29 262 33 651 37 016 40 718 44 789 47 029 48 440 49 408
Dynamika % 40% 50,0% 35,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 3,0% 2,0%
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytw.prod.na wł.potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Dotacje do działalności statutowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 203 7 284 10 926 14 751 18 438 22 126 25 445 29 262 33 651 37 016 40 718 44 789 47 029 48 440 49 408
Przychody ze sprzedaży usług 
Koszty operacyjne 5 692 7 084 9 478 12 034 14 565 16 870 19 163 21 782 24 794 27 130 29 626 32 431 34 045 35 118 35 913
Koszty operacyjne bezpośrednie 3 309 4 632 6 948 9 380 11 725 14 070 16 180 18 607 21 398 23 538 25 892 28 481 29 905 30 802 31 418
Koszty zakupu towarów i powiązane 3 308 4 632 6 948 9 380 11 724 14 069 16 180 18 607 21 398 23 537 25 891 28 480 29 904 30 801 31 418
Marża handlowa [średnia] % 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4% 36,4%
Koszty sprzedaży [budżet marketingowy] 404 296 269 295 369 443 509 585 673 740 814 896 941 969 988
Koszty kampanii promocyjnej [wejście na rynek] 300 150 50
Budżet marketingowy 104 146 219 295 369 443 509 585 673 740 814 896 941 969 988

Koszty pośrednie [ogólnego zarządu] 1 759 1 843 1 930 2 021 2 117 2 218 2 324 2 434 2 551 2 672 2 800 2 934 3 075 3 222 3 377
Wynagrodzenia brutto 1 103 1 159 1 216 1 277 1 341 1 408 1 479 1 553 1 630 1 712 1 797 1 887 1 982 2 081 2 185
Dynamika % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Czynsz leasingowy + koszty eksploatacyjne 188 192 197 202 207 212 217 223 228 234 240 246 252 258 265
Dynamika % 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Pozostałe koszty operacyjne 468 492 516 542 569 598 628 659 692 727 763 801 841 883 927
Dynamika % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
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Budżet marketingowy w ujęciu standardowym [poza kampanią promocyjną 
związaną z wejściem na rynek] został ustalony na poziomie 2% wartości 
sprzedaży.
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Wyniki finansowe wg danych Inwestora [c.d.] dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fundusz amortyzacji 220 314 332 338 354 140 151 156 173 180 120 120 125 125 130
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody operacyjne
Przychody nieoperacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty operacyjne
Koszty nieoperacyjne
Wynik operacyjny [EBIT] skorygowany -489 200 1 448 2 717 3 874 5 256 6 282 7 479 8 857 9 886 11 091 12 359 12 984 13 322 13 495
Wydajność gotówkowa brutto -9,4% 2,7% 13,3% 18,4% 21,0% 23,8% 24,7% 25,6% 26,3% 26,7% 27,2% 27,6% 27,6% 27,5% 27,3%
Wynik operacyjny [EBITDA] -269 514 1 780 3 054 4 227 5 396 6 432 7 635 9 029 10 065 11 211 12 479 13 109 13 447 13 625
Stopa podatkowa [CIT] 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Podatek dochodowy 220 516 736 999 1 194 1 421 1 683 1 878 2 107 2 348 2 467 2 531 2 564
Wynik finansowy netto [NOPLAT] -489 200 1 228 2 201 3 138 4 257 5 088 6 058 7 174 8 008 8 984 10 010 10 517 10 791 10 931
Rozliczenie wyniku finansowego na poziomie księgowym:
Wynik operacyjny [EBIT, księgowy] -489 200 1 448 2 717 3 874 5 256 6 282 7 479 8 857 9 886 11 091 12 359 12 984 13 322 13 495
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto [EBT, księgowy] -489 200 1 448 2 717 3 874 5 256 6 282 7 479 8 857 9 886 11 091 12 359 12 984 13 322 13 495
Stopa podatkowa [CIT] 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Podatek dochodowy [księgowy] 220 516 736 999 1 194 1 421 1 683 1 878 2 107 2 348 2 467 2 531 2 564
Wynik finansowy netto [księgowy] -489 200 1 228 2 201 3 138 4 257 5 088 6 058 7 174 8 008 8 984 10 010 10 517 10 791 10 931
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Kategoria wyniku finansowego NOPLAT [Net Operating Profit Less Adjusted 
Taxes] stanowi z definicji opodatkowany skorygowany wynik operacyjny EBIT 
[pozbawiony sald nieoperacyjnych tzw. pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych]. Dodatkową korektą uwzględnianą w kalkulacji NOPLAT są 
zmiany aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. NOPLAT stanowi 
substytut księgowego wyniku finansowego netto i jest używany w wycenie 
przedsiębiorstw, jako on uniwersalny odpowiednik kategorii zysku/straty.
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Wydatki inwestycyjne dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wartość aktywów trwałych 1 040 1 695 1 447 1 260 958 739 635 649 559 551 437 532 477 567 507 592
Zmiana aktywów 655 -249 -187 -303 -219 -105 15 -91 -8 -115 95 -55 90 -60 85
Fundusz amortyzacji 220 314 332 338 354 140 151 156 173 180 120 120 125 125 130
CAPEX 875 65 145 35 135 35 165 65 165 65 215 65 215 65 215
Stopa inwestycji brutto -179% 32% 12% 2% 4% 1% 3% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2%
Stopa inwestycji netto -134% -124% -15% -14% -7% -2% 0% -1% 0% -1% 1% -1% 1% -1% 1%

Zmiana kapitału obrotowego dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zapasy 1 445 1 518 1 669 1 844 2 305 2 766 3 181 3 658 4 206 4 627 5 090 5 599 5 879 6 055 6 176
Cykl rotacji zapasów 100 75 55 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Zmiana zapasów -1 445 -72 -152 -175 -461 -461 -415 -477 -549 -421 -463 -509 -280 -176 -121
Należności handlowe 867 911 911 1 024 1 280 1 537 1 767 2 032 2 337 2 571 2 828 3 110 3 266 3 364 3 431
Cykl rotacji należności 60 45 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Zmiana należności handlowych -867 -43 -114 -256 -256 -230 -265 -305 -234 -257 -283 -156 -98 -67
Zobowiązania handlowe 578 708 759 819 1 024 1 229 1 414 1 626 1 869 2 056 2 262 2 488 2 613 2 691 2 745
Cykl rotacji zobowiązań handlowych 40 35 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Zmiana zobowiązań handlowych 578 130 51 61 205 205 184 212 244 187 206 226 124 78 54
Kapitał obrotowy 1 734 1 720 1 821 2 049 2 561 3 073 3 534 4 064 4 674 5 141 5 655 6 221 6 532 6 728 6 862
Zmiana kapitału obrotowego -1 734 14 -101 -228 -512 -512 -461 -530 -610 -467 -514 -566 -311 -196 -135
Zmiana sprzedaży 5 203 2 081 3 642 3 824 3 688 3 688 3 319 3 817 4 389 3 365 3 702 4 072 2 239 1 411 969
Dynamika kapitału obrotowego 33,3% -0,7% 2,8% 6,0% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9%
Dodatkowa zmiana kapitału obrotowego związana z rozliczeniami podatku VAT od nakładów inwestycyjnych
VAT inwestycyjny zapłacony [wzrost należności budżet.] 201 15 33 8 31 8 38 15 38 15 49 15 49 15 49
VAT inwestycyjny zwrócony [reedukacja należności budżet.] -201 -15 -33 -8 -31 -8 -38 -15 -38 -15 -49 -15 -49 -15
Stawka VAT % 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Stan należności budżetowych z tyt. VAT 201 -388 3 8 31 -193 23 -18 30 -16 41 -23 35 -23 35
Zmiany należności budżetowych z tyt. VAT -201 589 -391 -5 -23 224 -216 41 -48 46 -58 64 -58 58 -58
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Dobór cykli rotacji wzorowany na średnich wskaźnikach branżowych w segmentach skojarzonych z projektem biznesowym, uwzględnieniem zasad, 
iż firma wchodząca na rynek musi przewidzieć początkowo znacznie wyższe wskaźniki cykli rotacji od konkurencji i dopito potem dąży do ich 
stabilizacyjna poziomach typowych dla segmentu.
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Weryfikacja zarządzania kapitałem obrotowym [cykle rotacji w dniach]
Okresy obrotowe 12'2017 12'2018 12'2019 12'2020 12'2021
Acc Rec [rotation cycle] Należności krótkoterminowe
Retail (Online) [ROL] 26,6
Retail (Special Lines) [RSL] 15,4
Segment 3 [-]
Segment 4 [-]
Analizowane przedsiębiorstwo [poziom należności handlowych]
Analizowane przedsiębiorstwo [poziom należności ogółem]
Inventory [rotation cycle] Zapasy
Retail (Online) [ROL] 44,7
Retail (Special Lines) [RSL] 57,8
Segment 3 [-]
Segment 4 [-]
Analizowane przedsiębiorstwo [poziom zapasów ogółem]
Acc Pay [rotation cycle] Zobowiązania nieoprocentowane
Retail (Online) [ROL] 53,8
Retail (Special Lines) [RSL] 43,3
Segment 3 [-]
Segment 4 [-]
Analizowane przedsiębiorstwo [poziom zobowiązań handlowych]
Analizowane przedsiębiorstwo [poziom zobowiązań ogółem]
Non-cash WC [rotation cycle] Kapitał obrotowy netto
Retail (Online) [ROL] -1,9
Retail (Special Lines) [RSL] -12,9
Segment 3 [-]
Segment 4 [-]
Analizowane przedsiębiorstwo [poziom należności handlowych]
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Analiza porównawcza wskaźników cykli rotacji badanego
segmentu biznesowego z segmentami skojarzonymi 
wskazuje na ewentualne podobieństwa lub odchylenia. 
Analiza ta może stanowić czynnik pomocniczy dla 
potwierdzenia sugerowanych skojarzeń z konkretnymi 
segmentami rynkowymi. Zdecydowane odchylenia mogą 
także wynikać z typowo indywidualnej specyfiki 
analizowanego obszaru biznesowego.

W przypadku niepełnego ostatniego okresu obrotowego 
[poniżej 12 m-cy] wskaźniki mogą być niereprezentatywne z 
uwagi na wpływ sezonowości sprzedaży.
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Bilans projektu biznesowego dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AKTYWA
Aktywa trwałe 1 040 1 695 1 447 1 260 958 739 635 649 559 551 437 532 477 567 507 592
Aktywa niematerialne 990 872 694 490 272 50 42 64 82 94 100 100 100 100 100 100
Aktywa rzeczowe 50 823 753 770 686 689 593 585 477 457 337 432 377 467 407 492
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa finansowe długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Aktywa obrotowe 210 2 644 3 023 3 260 3 623 4 046 4 781 5 460 6 368 7 337 8 039 8 599 9 381 9 941 10 619 10 588
Zapasy 1 445 1 518 1 669 1 844 2 305 2 766 3 181 3 658 4 206 4 627 5 090 5 599 5 879 6 055 6 176
Należności krótkoterminowe handlowe 867 911 911 1 024 1 280 1 537 1 767 2 032 2 337 2 571 2 828 3 110 3 266 3 364 3 431
Należności krótkoterminowe pozostałe] -64 -7 -64 -7
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne 210 332 594 680 755 461 479 512 679 794 841 682 736 803 1 264 987
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Pozostałe aktywa
AKTYWA razem 1 250 4 339 4 469 4 520 4 580 4 785 5 416 6 109 6 927 7 888 8 475 9 130 9 857 10 507 11 125 11 179
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Na aktywa niematerialne składają dwie zasadnicze pozycje:
1) System do zarządzania firmą klasy ERP [90 tys. PLN netto].
2) Aplikacja mobilna z konfiguratorem smaków [100 tys. PLN netto].
3) Wyposażenie i infrastruktura techniczna palarni kawy oraz pozostałe wyposażenie techniczne do wyposażenia platformy e-
commerce [500 tys. PLN netto].



Wycena wartości startupu COLUMBUS POLSKA S.A. i jego akcji według wartości godziwej, na dzień 31 styczeń 2022 r. do celów ustalenia jego wartości dla inwestorów 89

PASYWA
Kapitały własne 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Kapitał podstawowy 1 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
 w tym: podwyższenie kapitału 3 000
Kapitał zapasowy + skumul.wyniki finansowe -689 -1 717 -2 690 -3 627 -4 321 -4 643 -5 007 -5 405 -5 838 -6 366 -6 892 -6 872 -6 606 -6 747
Wynik roku bieżącego [księgowy] -489 200 1 228 2 201 3 138 4 257 5 088 6 058 7 174 8 008 8 984 10 010 10 517 10 791 10 931
Rezerwy
Podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
 w tym: kredyt inwestycyjny
 w tym: od podmiotów powiązanych
 w tym: pozostałe formy wsparcia finansowego
Zobowiązania krótkoterminowe 578 708 759 819 1 024 1 229 1 414 1 626 1 869 2 056 2 262 2 488 2 613 2 691 2 745
Zobowiązania krótkoterminowe oprocentowane
 w tym: kredyt inwestycyjny [część krterm.]
 w tym: kredyt obrotowy
 w tym: leasing, faktoring
 w tym: pozostałe formy finansowania
Zobowiązania krótkoterminowe handlowe 578 708 759 819 1 024 1 229 1 414 1 626 1 869 2 056 2 262 2 488 2 613 2 691 2 745
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Pozostałe pasywa
PASYWA razem 1 250 4 339 4 469 4 520 4 580 4 785 5 416 6 109 6 927 7 888 8 475 9 130 9 857 10 507 11 125 11 179
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27. Tabela amortyzacji aktywów trwałych w ramach projekcji finansowej przedsięwzięcia biznesowego

Zestawienie odpisów amortyzacyjnych wg zasady liniowejdane w tys. PLN
Okresy obrotowe 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Wartości niematerialne i prawne
Nakłady inwestycyjne 100 50 30 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Saldo aktywów netto 990 872 694 490 272 50 42 64 82 94 100 100 100 100 100 100
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji 198 218 228 234 238 242 28 28 32 38 44 50 50 50 50 50
 w tym: odpisy kontynuowane 198 198 198 198 198 198
 w tym: odpisy nowe 20 30 36 40 44 28 28 32 38 44 50 50 50 50 50
Grunty [w tym prawo użytkowania wieczystego]
Nakłady inwestycyjne
Saldo aktywów netto
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji
 w tym: odpisy kontynuowane
 w tym: odpisy nowe
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Nakłady inwestycyjne
Saldo aktywów netto
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji
 w tym: odpisy kontynuowane
 w tym: odpisy nowe
Urządzenia techniczne i maszyny
Nakłady inwestycyjne 815 10 110 10 110 10 110 10 110 10 160 10 160 10 160
Saldo aktywów netto 815 743 759 675 679 583 575 467 447 327 422 367 457 397 482
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji 83 94 95 106 107 118 119 130 131 65 65 70 70 75
 w tym: odpisy kontynuowane
 w tym: odpisy nowe 83 94 95 106 107 118 119 130 131 65 65 70 70 75
Środki transportu
Nakłady inwestycyjne
Saldo aktywów netto
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji
 w tym: odpisy kontynuowane
 w tym: odpisy nowe
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Zestawienie odpisów amortyzacyjnych wg zasady liniowejdane w tys. PLN
Okresy obrotowe 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Inne środki trwałe
Nakłady inwestycyjne 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Saldo aktywów netto 8 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 w tym: odpisy kontynuowane
 w tym: odpisy nowe 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Środki trwałe w budowie
Nakłady inwestycyjne
Saldo aktywów netto
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Nakłady inwestycyjne
Saldo aktywów netto
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji
Razem
Nakłady inwestycyjne 925 65 145 35 135 35 165 65 165 65 215 65 215 65 215
Saldo aktywów netto 990 1 695 1 447 1 260 958 739 635 649 559 551 437 532 477 567 507 592
Dezinwestycje
Fundusz amortyzacji 198 220 314 332 338 354 140 151 156 173 180 120 120 125 125 130
 w tym: odpisy kontynuowane 198 198 198 198 198 198
 w tym: odpisy nowe 22 116 134 140 156 140 151 156 173 180 120 120 125 125 130
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28. Finansowanie projektu biznesowego kapitałami obcymi [harmonogram ramowy]

Podsumowanie finansowania kapitałami obcymi dane w tys. PLN
Okresy obrotowe 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość aktywnych m-cy 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Suma transzy kapitałowych
Suma transzy kapitałowych [zobowiązania długoterminowe]
Suma transzy kapitałowych [zobowiązania krótkoterminowe]
Suma spłat rat kapitałowych
Saldo zadłużenia [koniec okresu]
Część długoterminowa
Część krótkoterminowa
Prowizje kredytowe [jako usługi obce]
Odsetki zapłacone
Saldo zadłużenia [początek okresu]
Część długoterminowa
Część krótkoterminowa
Wskaźnik AICR*
Wskaźnik ADSCR**
Składowe formuł pokrycia odsetek i obsługi długu
EBITDA -269 514 1 780 3 054 4 227 5 396 6 432 7 635 9 029 10 065 11 211 12 479 13 109 13 447 13 625
Podatek dochodowy 220 516 736 999 1 194 1 421 1 683 1 878 2 107 2 348 2 467 2 531 2 564
*) AICR (Annual Interests Cover Rate) - wskaźnik pokrycia odsetek kredytowych
**) ADSCR (Annual Debt Service Cover Rate) - wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia [raty kapitałowe + odsetki kredytowe]
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29. Analiza oczekiwanych efektów prognozy finansowej [kluczowe wskaźniki ekonomiczne]

Bilans przetworzony [struktura] dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AKTYWA
Aktywa trwałe 1 040 1 695 1 447 1 260 958 739 635 649 559 551 437 532 477 567 507 592
Aktywa niematerialne 990 872 694 490 272 50 42 64 82 94 100 100 100 100 100 100
Aktywa rzeczowe 50 823 753 770 686 689 593 585 477 457 337 432 377 467 407 492
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa finansowe długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Aktywa obrotowe 2 312 2 428 2 580 2 868 3 585 4 302 4 948 5 690 6 543 7 198 7 917 8 645 9 138 9 354 9 600
Zapasy 1 445 1 518 1 669 1 844 2 305 2 766 3 181 3 658 4 206 4 627 5 090 5 599 5 879 6 055 6 176
Należności krótkoterminowe handlowe 867 911 911 1 024 1 280 1 537 1 767 2 032 2 337 2 571 2 828 3 110 3 266 3 364 3 431
Należności krótkoterminowe pozostałe] -64 -7 -64 -7
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Środki płynne i ekwiwalenty 210 332 594 680 755 461 479 512 679 794 841 682 736 803 1 264 987
Środki pieniężne 210 332 594 680 755 461 479 512 679 794 841 682 736 803 1 264 987
Inwestycje krótkoterminowe
Suma aktywów 1 250 4 339 4 469 4 520 4 580 4 785 5 416 6 109 6 927 7 888 8 475 9 130 9 857 10 507 11 125 11 179
PASYWA
Zasoby stałe strukturalne 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Kapitały własne 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Rezerwy na zobowiązania [długoterminowe]
Zobowiązania długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Ujemna wartość firmy
Zobowiązania krótkoterminowe nieoproc. 578 708 759 819 1 024 1 229 1 414 1 626 1 869 2 056 2 262 2 488 2 613 2 691 2 745
Rezerwy na zobowiązania [krótkoterminowe]
Zobowiązania krótkoterminowe nieoprocentowane 578 708 759 819 1 024 1 229 1 414 1 626 1 869 2 056 2 262 2 488 2 613 2 691 2 745
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe oprocentowane
Suma pasywów 1 250 4 339 4 469 4 520 4 580 4 785 5 416 6 109 6 927 7 888 8 475 9 130 9 857 10 507 11 125 11 179
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Wskaźniki przetworzonego bilansu dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fundusz własny w obrocie (FWO) 210 2 066 2 314 2 501 2 803 3 022 3 552 4 046 4 743 5 468 5 983 6 337 6 892 7 328 7 928 7 843
Zapotrzebowanie na fundusz obrotowy (ZFO) 1 734 1 720 1 821 2 049 2 561 3 073 3 534 4 064 4 674 5 141 5 655 6 156 6 525 6 663 6 855
Saldo netto środków pieniężnych (SNP) 210 332 594 680 755 461 479 512 679 794 841 682 736 803 1 264 987
Zmiana FWO 210 1 856 249 187 303 219 530 494 696 725 515 354 556 436 600 -85
Zmiana ZFO 1 734 -14 101 228 512 512 461 530 610 467 514 501 369 138 192
Zmiana SNP 210 122 263 85 75 -294 18 33 166 115 48 -160 54 67 461 -277
Sprzedaż 5 203 7 284 10 926 14 751 18 438 22 126 25 445 29 262 33 651 37 016 40 718 44 789 47 029 48 440 49 408
Okres obrotowy [dni] 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Wskaźnik FWO [dni] 143 114 82 68 59 58 57 58 58 58 56 55 56 59 57
Wskaźnik ZFO [dni] 120 85 60 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50
Wskaźnik SNP [dni] 23 29 22 18 9 8 7 8 8 8 6 6 6 9 7
Udział SNP w ZFO % 19% 35% 37% 37% 18% 16% 15% 17% 17% 16% 12% 12% 12% 19% 14%

Wskaźniki przetworzonego bilansu
Fundusz własny w obrocie (FWO)
Zapotrzebowanie na fundusz obrotowy (ZFO)
Saldo netto środków pieniężnych (SNP)
Wskaźnik FWO [dni] ilość dni cyklu eksploatacyjnego pokrywana przez kapitały długoterminowe [własne i obce]
Wskaźnik ZFO [dni] długość cyklu eksploatacyjnego jednostki
Wskaźnik SNP [dni] ilość dni cyklu eksploatacyjnego pokrywana przez fundusze krótkoterminowe w obrocie
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30. Projekcja strumieni przepływów pieniężnych w ramach prognozy finansowej przedsięwzięcia biznesowego [analiza płynności finansowej]

Przepływy pieniężne dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strumień operacyjny
Wynik finansowy netto -489 200 1 228 2 201 3 138 4 257 5 088 6 058 7 174 8 008 8 984 10 010 10 517 10 791 10 931
Korekty
Amortyzacja 220 314 332 338 354 140 151 156 173 180 120 120 125 125 130
Saldo dezinwestycji
Dotacje
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Razem zmiany kapitału obr. [poziom operacyjny]
Zapasy -1 445 -72 -152 -175 -461 -461 -415 -477 -549 -421 -463 -509 -280 -176 -121
Należności krótkoterminowe handlowe -867 -43 -114 -256 -256 -230 -265 -305 -234 -257 -283 -156 -98 -67
Należności krótkoterminowe pozostałe] 64 -58 58 -58
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Rezerwy
Zobowiązania krótkoterminowe handlowe 578 130 51 61 205 205 184 212 244 187 206 226 124 78 54
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Strumień operacyjny -2 003 528 1 458 2 310 2 979 3 885 4 778 5 684 6 737 7 720 8 590 9 629 10 273 10 777 10 869
Strumień inwestycyjny
Nakłady inwestycyjne [CAPEX]
Aktywa niematerialne -990 118 178 204 218 222 8 -22 -18 -12 -6
Aktywa rzeczowe -50 -773 71 -18 85 -4 97 8 109 20 121 -95 55 -90 60 -85
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa finansowe długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Pozostałe aktywa
Fundusz amortyzacji -220 -314 -332 -338 -354 -140 -151 -156 -173 -180 -120 -120 -125 -125 -130
Przychody finansowe
Saldo dezinwestycji
Strumień inwestycyjny -1 040 -875 -65 -145 -35 -135 -35 -165 -65 -165 -65 -215 -65 -215 -65 -215
Przepływy pieniężne netto [NCF] -1 040 -2 878 463 1 313 2 275 2 844 3 850 4 613 5 619 6 572 7 655 8 375 9 564 10 058 10 712 10 654
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Przepływy pieniężne dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strumień finansowy
Kapitały własne (bez wyniku finansowego) 1 250 3 000 -200 -1 228 -2 201 -3 138 -3 832 -4 579 -5 452 -6 456 -7 607 -8 535 -9 510 -9 991 -10 251 -10 931
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe oprocentowane
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Pozostałe pasywa
Dotacje
Koszty finansowe
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Strumień finansowy 1 250 3 000 -200 -1 228 -2 201 -3 138 -3 832 -4 579 -5 452 -6 456 -7 607 -8 535 -9 510 -9 991 -10 251 -10 931
Saldo zmian środków gotówkowych 210 122 263 85 75 -294 18 33 166 115 48 -160 54 67 461 -277
Stan końcowy gotówki 210 332 594 680 755 461 479 512 679 794 841 682 736 803 1 264 987

Analiza możliwości redukcji nadwyżek gotówkowych dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wartość zysku netto [saldo księgowe] -489 200 1 228 2 201 3 138 4 257 5 088 6 058 7 174 8 008 8 984 10 010 10 517 10 791 10 931
Możliwy poziom dywidendy 200 1 228 2 201 3 138 3 832 4 579 5 452 6 456 7 607 8 535 9 510 9 991 10 251 10 931
Wartość dywidendy / Zysk netto 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
Zasoby gotówkowe na koniec okresów przed 
wypłatą dywidendy 210 332 795 1 908 2 955 3 599 4 311 5 092 6 131 7 250 8 449 9 216 10 246 10 794 11 515 11 919
Zasoby gotówkowe na koniec okresów po 
wypłacie dywidendy 210 332 594 680 755 461 479 512 679 794 841 682 736 803 1 264 987
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31. Analiza rentowności kapitału zainwestowanego w przedsięwzięcie biznesowe [stopa zwrotu ROIC]

Struktura kapitału zainwestowanego dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalkulacja wg. pasywnej strony bilansu
Kapitał własny 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
 - kapitał [fundusz] z aktualizacji wyceny
 - środki trwałe w budowie
   - udział kapitału własnego w kapitale stałym
   - udział kapitału obcego w kapitale stałym
 - aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Zainwestowany kapitał własny 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Zobowiązania długoterminowe
 - środki trwałe w budowie
 + zobowiązania krótkoterminowe oprocentowane
 + aktywne zobowiązania poza bilansowe
 + rozliczenia międzyokresowe [pasywa]
 + rozliczenia m-okr. związane z aktywami przezn. do sprzedaży
Zainwestowany kapitał obcy
Razem zainwestowany kapitał 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Porównanie z kapitałem stałym bilansowym 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Kapitał własny 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Zobowiązania długoterminowe
Rozmiar różnicy: kapitał zainwestowany / bilansowy… 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kapitał zainwestowany [średnia roczna] 2 505 3 761 3 761 3 761 3 761 3 974 4 441 4 998 5 660 6 219 6 644 7 118 7 632 8 164 8 434
Zainwestowany kapitał własny [średnia roczna] 625 2 505 3 761 3 761 3 761 3 761 3 974 4 441 4 998 5 660 6 219 6 644 7 118 7 632 8 164 8 434
Zainwestowany kapitał obcy [średnia roczna]
Wskaźnik zadłużenia %

Andrzej Półkoszek Konsulting 98



Wycena wartości startupu COLUMBUS POLSKA S.A. i jego akcji według wartości godziwej, na dzień 31 styczeń 2022 r. do celów ustalenia jego wartości dla inwestorów 99

Struktura kapitału zainwestowanego dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalkulacja wg. aktywnej strony bilansu
Aktywa razem 1 250 4 339 4 469 4 520 4 580 4 785 5 416 6 109 6 927 7 888 8 475 9 130 9 857 10 507 11 125 11 179
 + aktywne zobowiązania poza bilansowe
 - środki trwałe w budowie
 - aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Korekty pasywnej strony bilansu:
 - ujemna wartość firmy
 - nie oprocentowane zobowiązania -578 -708 -759 -819 -1 024 -1 229 -1 414 -1 626 -1 869 -2 056 -2 262 -2 488 -2 613 -2 691 -2 745
 - rezerwy
 - kapitał [fundusz] z aktualizacji wyceny
Korekta związana z nieuwzgl. ujemnej wartości kap. własnych
Razem zainwestowany kapitał 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Kapitał zainwestowany [średnia roczna] 625 2 505 3 761 3 761 3 761 3 761 3 974 4 441 4 998 5 660 6 219 6 644 7 118 7 632 8 164 8 434

Kapitał zainwestowany w działalność statutową dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Razem zainwestowany kapitał 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Korekty, w tym:
Aktywa finansowe długoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Kapitał zainwestowany w działalność statutową 1 250 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 4 187 4 695 5 301 6 019 6 419 6 868 7 369 7 895 8 434 8 434
Kapitał zainwestowany w działalność statutową 
[śr. roczna] 2 505 3 761 3 761 3 761 3 761 3 974 4 441 4 998 5 660 6 219 6 644 7 118 7 632 8 164 8 434
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Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego [ROIC]
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kapitał zainwestowany ogółem [średnia roczna] 625 2505 3761 3761 3761 3761 3974 4441 4998 5660 6219 6644 7118 7632 8164 8434
Kapitał zainwest. w dział. statutową [śr. roczna] 2505 3761 3761 3761 3761 3974 4441 4998 5660 6219 6644 7118 7632 8164 8434
Wynik finansowy [NOPLAT] -489 200 1228 2201 3138 4257 5088 6058 7174 8008 8984 10010 10517 10791 10931
Stopa zwrotu z kapitału zainwest. [ROIC] ogółem -19,5% 5,3% 32,7% 58,5% 83,4% 107,1% 114,6% 121,2% 126,7% 128,8% 135,2% 140,6% 137,8% 132,2% 129,6%
Stopa zwrotu z kapitału zainwest. [ROIC] - 
poziom operacyjny -19,5% 5,3% 32,7% 58,5% 83,4% 107,1% 114,6% 121,2% 126,7% 128,8% 135,2% 140,6% 137,8% 132,2% 129,6%
Stopa średnia [z trzech lat] -6,5% -4,7% 6,2% 32,2% 58,2% 83,0% 101,7% 114,3% 120,8% 125,6% 130,2% 134,9% 137,9% 136,9% 133,2%
Poziom minimalnego kosztu kapitału [WACC] 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1%
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32. Wycena przedsięwzięcia biznesowego metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF]

Przepływy pieniężne netto [NCF] dane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strumień operacyjny -2 003 528 1 458 2 310 2 979 3 885 4 778 5 684 6 737 7 720 8 590 9 629 10 273 10 777 10 869
Strumień inwestycyjny -1 040 -875 -65 -145 -35 -135 -35 -165 -65 -165 -65 -215 -65 -215 -65 -215
Razem: wolne przepływy pieniężne [FCF] = 
przepływy pieniężne netto [NCF] -1 040 -2 878 463 1 313 2 275 2 844 3 850 4 613 5 619 6 572 7 655 8 375 9 564 10 058 10 712 10 654
Koszt kapitału [śr. ważony koszt kapitału WACC] 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%
Wsp. dyskontowe 1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17
Przepływy pieniężne NCF zdyskontowane -2 447 335 807 1 188 1 262 1 452 1 479 1 532 1 523 1 508 1 402
Przepływy pieniężne NCF zdyskontowane, 
skumulowane -2 447 -2 112 -1 305 -117 1 145 2 598 4 077 5 609 7 132 8 639 10 042

Wartość rezydualna wg formuły McKinsey'a oparta na wynikach dla roku: 2031 Podsumowanie wyceny:
Wartość wyniku netto [NOPLAT] w roku 2031 8 008 tys. PLN Saldo aktywów i pasywów nieoperacyjnych 470 tys. PLN Udziały % 4%
Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC) w roku 2031 125,6% Wartość NCF [zdyskontowana] 8 639 tys. PLN 77%
Średni ważony koszt kapitału (WACC) w roku n (2031) 17,6% Wartość rezydualna 51 097 tys. PLN
Średni roczny wzrost zysku (NOPLAT) po okresie prognozy (g) Stopa dyskontowa dla roku 2031 17,64%
Wartość rezydualna 45 394 tys. PLN Wsk. korejcyjny dla ryzyka wartości rezydualnej w roku 2031 90%

Podwyższona stopa dyskontowa dla wartości rezydualnej w roku 2031 33,52%
Liczba porządkowa (nr roku n) dla roku 2031 11

Wartość rezydualna według mnożników rynkowych:tys. PLN Wsp. dyskontowy w roku 2031 0,0416
Wartość RV Waga % Wartość rezydualna [zdyskontowana] 2 126 tys. PLN 19%

Renta wieczna wg formuły f-my McKinsey 45 394 40% Wartość wyceny razem 11 235 tys. PLN 100%
Wartość mnożnikowa [EV/EBITDAR&D] - Wartość wyceny zaokr. 11 200 tys. PLN
Wartość mnożnikowa [EV/EBITDA] 183 553 Wartość jednostkowa udziału 44,80 PLN/jedn.udz.
Wartość mnożnikowa [EV/EBIT] 115 677 20% Przyjęta ilość udziałów 250 000 jedn.udz.
Wartość mnożnikowa [EV/EBIT (1-t)] 134 291
Wartość mnożnikowa [EV/Sales] 117 958
Wartość mnożnikowa [PBV] 4 810
Wartość mnożnikowa [EV/ Invested Capital] 24 509 40% Formuła wartości rezydualnej McKinsey'a
Wartość średnia ważona 51 097 100%

RV NOPLAT 	-	wartość	rezydualna	zysków	NOPLAT,
NOPLAT n 	–średni	zysk	operacyjny	po	opodatkowaniu	[na	ogół	z	trzech	ostatnich	lat],

WACC n 	-	średni	ważony	koszt	kapitału	przedsiębiorstwa	w	roku	n	lub	n+1	[ostatni	rok	prognozy],
ROIC	–	stopa	zwrotu	z	kapitału	zainwestowanego	w	przedsiębiorstwo,

g NOPLAT 	-	średni	wzrost	zysków	NOPLAT	po	okresie	prognozy.
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Dobór wag ma akcentować ryzyko dużego rozrzutu wartości parametru RV, z
położeniem nacisku na wartości bardziej pragmatyczne.
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Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową dane w tys. PLN
Mnożniki dla skojarzonego segmentu rynkowego Wielkości ekonomiczne dla projektu w roku 2031 Wynik wyceny
EV/EBITDAR&D 15,73 - -
EV/EBITDA 18,24 10 065 Saldo wyniku EBITDA 183 553
EV/EBIT 11,70 9 886 Saldo wyniku EBIT 115 677
EV/EBIT (1-t) 16,77 8 008 Saldo wyniku finansowego NOPLAT 134 291
EV/Sales 3,19 37 016 Wartość przychodów ze sprzedaży 117 958
PBV 3,85 1 250 Wartość skorygowana [SAN] 4 810
EV/ Invested Capital 3,94 6 219 Wartość zainwestowanego kapitału [średnia] 24 509

Zestawienie sald aktywów nieoperacyjnych oraz zadłużenia, stanowiących korekty wyników metod dochodowych i mnożnikowych wyceny przedsiębiorstwa
dane w PLN

Specyfikacja Aktywa Pasywa
Wartość Wartość Wartość Wartość
ewidencyjna skorygowana ewidencyjna skorygowana

Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe 210 210
 w tym: krótkoterminowe aktywa finansowe
 w tym: środki gotówkowe i substytuty 210 210
 w tym: inne inwestycje krótkoterminowe
Pozostałe pozycje aktywów nieoperacyjnych 50
 w tym: środki trwałe w budowie i zaliczki 50
 w tym: pozostałe należności krterm. od jedn. powiązanych
 w tym: pozostałe należności krterm. od jedn. pozostałych
 w tym: należności sporne
Rezerwy na zobowiązania [w zakresie salda "Pozostałe rezerwy"]
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe oprocentowane
RMK wymagalne
Pozostałe pozycje pasywów
 w tym: zobowiązania krt. wobec powiązanych [inne]
 w tym: zobowiązania krt. wobec pozostałych [inne]
 w tym: pozostałe
Zobowiązania poza bilansowe wymagalne
Razem 470 210
Saldo księgowe 470 zaokr. 470 tys. PLN
Saldo skorygowane 210 zaokr. 210 tys. PLN
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Saldo aktywów i pasywów nieoperacyjnych stanowi standardową korektę wyniku 
wyceny uzyskiwanego przez zastosowanie metod dochodowych i mnożnikowych 
szacowania wartości biznesu. Wynika to stąd, że pozycje wchodzące w skład tego salda 
nie są bezpośrednio uwzględniane w projekcjach finansowych, ani też w wartościach
mnożników rynkowych. Tym samym fakt ich występowania w bilansie wycenianego 
przedsiębiorstwa nie wpływa na wynik wyceny dochodowej lub rynkowej. Skutkuje to 
tym, że saldo to winno być traktowane jako standardowa korekta uzyskanego wyniku 
wyceny.

Zestawienie obejmuje analizę możliwego do spłaty salda zobowiązań z tytułu pożyczki 
na realizację projektu inwestycyjnego. Okres amortyzacji pożyczki nie może 
przekraczać okresu życia projektu. Okres życia projektu przewyższa w aspekcie 
technicznym okres projekcji finansowej, ponieważ ta obejmuje tylko 15-letni okres 
gwarantowanej w wyniku aukcji sprzedaży energii elektrycznej.

Zwraca uwagę założenie w zakresie formuły renty wiecznej, że średnioważony koszt 
kapitału WACC ewentualnie winien być z uwagi na zasadę ostrożnej wyceny 
odniesiony do roku n+1 prognozy finansowej. W szczególnym przypadku wyceniany
podmiot bazuje na zobowiązaniach wobec inwestorów, czyli kapitałach obcych, 
których koszt przyjęto, jako istotnie niższy wobec kosztu kapitału własnego. 
Tymczasem w okresie rezydualnym przedsiębiorstwo miałoby utrzymywać się już 
głównie z kapitałów własnych, przez co bardzo wysoki wskaźnik zadłużenia sięgający w 
okresie prognozy 100% ulegnie zasadniczej redukcji. Tym samym spowoduje to istotny 
przyrost średnioważonego kosztu kapitału WACC, jako parametru reprezentatywnego 
dla okresu następującego po okresie prognozy analitycznej. Bedzie to miało istotny 
wpływ na końcowy wynik wyceny.
W przedmiotowym przypadku takie okoliczności zachodzą, z tym, że przewidziano 
zasadniczą redukcję zadłużenia już w roku 2023, przez co koszt kapitału w roku 2024 -
ostatnim roku prognozy - już reprezentuje tylko kapitał własny. Z tego powodu 
formalnie nie zachodziła konieczność prolongowania tego parametru na okres n+1.
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Analiza możliwości spłaty istotnych wierzytelnościdane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Zobowiązania długoterminowe - saldo
Możliwa skala redukcji zobowiązań długoterminowych
Wartość redukcji [spłat] narastająco
Rozliczenie salda zobowiązań długoterminowych na koniec roku 2027
Stan zobowiązań na koniec bieżącego okresu obrotowego (zakończonego) [12'2021] tys. PLN
Sumaryczna wartość redukcji zobowiązań na koniec roku tys. PLN
Wartość nierozliczonego salda zobowiązań z 
tytułu zadłużenia długoterminowego na koniec 
roku 2031 tys. PLN
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe - saldo
Wartość redukcji [spłat] narastająco
Stan zobowiązań na koniec bieżącego okresu obrotowego (zakończonego) [12'2021] tys. PLN
Sumaryczna wartość redukcji zobowiązań na koniec roku tys. PLN
Wartość nierozliczonego salda zobowiązań z 
tytułu zadłużenia długoterminowego na koniec 
roku 2031 tys. PLN
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33. Wycena przedsięwzięcia biznesowego metodą dochodową zdyskontowanych dywidend

Proces dyskontowania wypłaconych dywidend z zyskówdane w tys. PLN
Okres obrotowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ilość m-cy okresu obrotowego 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L.p. okresu obrotowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wypłacone dywidendy z zysków 200 1 228 2 201 3 138 3 832 4 579 5 452 6 456 7 607 8 535 9 510 9 991 10 251 10 931
Zainwestowane kapitały własne -4 250
Razem: wpływy z tytułu dywidend i innych 
wypłat na rzecz właścicieli -4 250 200 1 228 2 201 3 138 3 832 4 579 5 452 6 456 7 607 8 535 9 510 9 991 10 251 10 931
Koszt kapitału własnego 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%
Wsp. dyskontowe 1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17
Dywidendy zreduk. o wartość kap. własnych -4 250 145 754 1 149 1 393 1 446 1 469 1 486 1 496 1 499 1 429
Wpływy do właścicieli zdysk., skumulowane -4 250 -4 105 -3 351 -2 202 -809 4 886 6 355 7 841 9 338 10 836 12 265 12 265 12 265 12 265 12 265

Wartość rezydualna wg formuły McKinsey'a oparta na wynikach dla roku: 2031 Podsumowanie wyceny:
Wartość wyniku netto [NOPLAT] w roku 2031 8 008 tys. PLN Saldo aktywów i pasywów nieoperacyjnych 470 tys. PLN Udziały % 3%
Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC) w roku 2031 125,57% Wartość NCF [zdyskontowana] 10 836 tys. PLN 78%
Średni ważony koszt kapitału (WACC) w roku 2031 17,64% Wartość rezydualna 45 394 tys. PLN
Średni roczny wzrost zysku (NOPLAT) po okresie prognozy (g) Stopa dyskontowa dla roku 2031 17,64%
Wartość rezydualna 45 394 tys. PLN Wsk. korejcyjny dla ryzyka wartości rezydualnej w roku 2031 90%

Podwyższona stopa dyskontowa dla wartości rezydualnej w roku 2031 33,52%
Liczba porządkowa (nr roku n) dla roku 2031 10
Wsp. dyskontowy w roku 2031 0,0555
Wartość rezydualna [zdyskontowana] 2 522 tys. PLN 18%
Wartość wyceny razem 13 828 tys. PLN 100%
Wartość wyceny zaokr. 13 800 tys. PLN
Wartość jednostkowa udziału PLN/akcję
Przyjęta ilość udziałów 250 000 jedn.udz.

Formuła wartości rezydualnej McKinsey'a: RV NOPLAT 	-	wartość	rezydualna	zysków	NOPLAT,
NOPLAT n 	–średni	zysk	operacyjny	po	opodatkowaniu	[na	ogół	z	trzech	ostatnich	lat],
WACC n 	-	średni	ważony	koszt	kapitału	przedsiębiorstwa	w	roku	n	lub	n+1	[ostatni	rok	prognozy],
ROIC	–	stopa	zwrotu	z	kapitału	zainwestowanego	w	przedsiębiorstwo,
g NOPLAT 	-	średni	wzrost	zysków	NOPLAT	po	okresie	prognozy.
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Wartość rezydualna jest kalkulowana na podstawie formuły kapitalizacji zysku NOPLAT 
przy założeniu, że w okresie rezydualnym dywidendy będą stanowiły równowartość 
całkowitych dochodów po opodatkowaniu.
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34. Określenie parametrów ekonomiczno-finansowych odniesionych do pomiaru efektywności obszaru biznesowego jako projektu inwestycyjnego

Wskaźniki dyskontowe projektu inwestycyjnego
Wartość wyceny projektu [NPV] 8 639 tys. PLN Pomiar opłacalności projektu: NPV > 0
Wewnętrzna stopa zwrotu [IRR] 62,81%
Wewnętrzna zmodyf. stopa zwrotu [MIRR] 34,05% dla 15,39% - przyjęta stopa reinwestycji
Dyskontowy okres zwrotu nakł. Inwest. 4 lata i 1 m-c    
Poziom min. wymaganej stopy zwrotu [WACC]
 [ustalony jako średnia geometryczna dla okresu referencyjnego]
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Wyniki projektu potwierdzają opłacalność inwestycji. Należy zwrócić uwagę, iż wartość MIRR została 
oparta na poziomie stopy reinwestycji, który w tym przypadku został odniesiony do średniej 
geometrycznej stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału ROIC dla poszczególnych lat okresu 
referencyjnego [tylko tych, dla których wartość ROIC była nieujemna]. 
W tym szczególnym przypadku okazało się, że MIRR przewyższa IRR [chociaż zazwyczaj jest odwrotnie]. 
Decyduje o tym specyfika projektu. W tych okolicznościach wydaje się, że dokonana symulacja, co 
najmniej teoretycznie, lepiej odzwierciedla realnie oczekiwaną stopę zwrotu z projektu, aniżeli 
jakakolwiek narzucona z góry wielkość.
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Wskaźniki dyskontowe dla projektu inwestycyjnego

Przepływy pieniężne NCF zdyskontowane, skumulowane Strumienie przepływów pieniężnych netto [NCF] Poziom minimalnego kosztu kapitału [WACC] % Wewnętrzna zmodyfikowana stopa zwrotu [MIRR]
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35. Analiza wrażliwości wskaźników efektywności projektu inwestycyjnego na zmiany wybranych parametrów projekcji finansowej

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę kosztu kapitału [WACC]
Odchylenia parametru bazowego -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Wynik wyceny projektu biznesowego w formie NPV [w tys. PLN] 9 790 9 548 9 312 9 082 8 858 8 639 8 427 8 220 8 018 7 821 7 630
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR % 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81% 62,81%

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR % 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05% 34,05%
Dyskontowy okres zwrotu [Payback, lata] 0,29 0,45 0,61 0,78 0,95 1,11 1,29 1,46 1,64 1,81 2,00

Odchylenia wyników wyceny DCF w % 13% 11% 8% 5% 3% -2% -5% -7% -9% -12%
Odchylenia wartości IRR w %

Odchylenia wartości MIRR w %
Odchylenia wartości Payback w % -74,0% -59,6% -45,0% -30,2% -15,2% 15,4% 31,0% 46,8% 62,8% 79,0%

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę kosztu kapitału [WACC]: zakres zmiany parametru bazowego  od -10% do 10% z interwalem co 2%. 
Odchylenia wyników wyceny DCF w % od 9 790 tys. PLN do 7 630 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 13% do -12%. 

Odchylenia wartości IRR w % od 62,8% do 62,8%, co oznacza praktyczny brak procentowych zmian wyników wyceny [brak wpływu zmian parametru na wyniki wyceny].
Odchylenia wartości MIRR w % od 34,0% do 34,0%, co oznacza praktyczny brak procentowych zmian wyników wyceny [brak wpływu zmian parametru na wyniki wyceny].

Odchylenia wartości Payback w % od 0,3 do 2,0, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od -74% do 79%. 
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Zmiany poziomu stóp dyskontowych w %

Wynik wyceny projektu biznesowego w formie NPV [w tys. PLN] Dyskontowy okres zwrotu [Payback, lata]
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Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę poziomu sprzedaży
Odchylenia parametru bazowego -15% -12% -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% 15%

Wynik wyceny projektu biznesowego w formie NPV [w tys. PLN] 162 1 880 3 583 5 275 6 960 8 639 10 318 11 990 13 662 15 331 16 999
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR % 26,58% 33,84% 40,94% 48,07% 55,32% 62,81% 70,64% 78,69% 87,21% 95,96% 105,14%

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR % 12,13% 17,46% 22,31% 26,57% 30,17% 34,05% 37,91% 41,72% 45,46% 49,12% 52,71%
Dyskontowy okres zwrotu [Payback, lata] 8,95 7,53 3,07 3,84 7,46 1,11 8,25 4,53 1,59 10,96 8,38

Odchylenia wyników wyceny DCF w % -98% -78% -59% -39% -19% 19% 39% 58% 77% 97%
Odchylenia wartości IRR w % -58% -46% -35% -23% -12% 12% 25% 39% 53% 67%

Odchylenia wartości MIRR w % -64% -49% -34% -22% -11% 11% 23% 34% 44% 55%
Odchylenia wartości Payback w % 702% 575% 175% 245% 569% 640% 306% 42% 883% 652%

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę poziomu sprzedaży: zakres zmiany parametru bazowego  od -15% do 15% z interwalem co 3%. 
Odchylenia wyników wyceny DCF w % od 162 tys. PLN do 16 999 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od -98% do 97%. 

Odchylenia wartości IRR w % od 26,6% do 105,1%, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od -58% do 67%. 
Odchylenia wartości MIRR w % od 12,1% do 52,7%, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od -64% do 55%. 

Odchylenia wartości Payback w % od 8,9 do 8,4, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 702% do 652%. 
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Zmiany poziomu wartości przychodów ze sprzedaży

Wynik wyceny projektu biznesowego w formie NPV [w tys. PLN] Wewnętrzna stopa zwrotu IRR % Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR %
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Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę cyklu rotacji należności
Odchylenia parametru bazowego -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Wynik wyceny projektu biznesowego w formie NPV [w tys. PLN] 10 394 10 152 9 855 9 504 9 099 8 639 8 126 7 557 6 934 6 257 5 526
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR % 78,12% 75,48% 72,58% 69,47% 66,20% 62,81% 59,35% 55,85% 52,36% 48,90% 45,51%

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR % 36,42% 35,99% 35,54% 35,06% 34,57% 34,05% 33,50% 32,93% 32,26% 31,16% 30,04%
Dyskontowy okres zwrotu [Payback, lata] 4,03 5,14 6,56 8,32 10,50 1,11 4,17 7,86 0,27 4,74 10,05

Odchylenia wyników wyceny DCF w % 20,3% 17,5% 14,1% 10,0% 5,3% -5,9% -12,5% -19,7% -27,6% -36,0%
Odchylenia wartości IRR w % 24,4% 20,2% 15,6% 10,6% 5,4% -5,5% -11,1% -16,6% -22,1% -27,5%

Odchylenia wartości MIRR w % 7,0% 5,7% 4,4% 3,0% 1,5% -1,6% -3,3% -5,2% -8,5% -11,8%
Odchylenia wartości Payback w % 261,4% 361,2% 488,2% 646,7% 842,2% 274,1% 604,6% -75,9% 325,3% 801,4%

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę cyklu rotacji należności: zakres zmiany parametru bazowego  od -50% do 50% z interwalem co 10%. 
Odchylenia wyników wyceny DCF w % od 10 394 tys. PLN do 5 526 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 20% do -36%. 

Odchylenia wartości IRR w % od 78,1% do 45,5%, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 24% do -28%. 
Odchylenia wartości MIRR w % od 36,4% do 30,0%, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 7% do -12%. 
Odchylenia wartości Payback w % od 4,0 do 10,0, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 261% do 801%. 
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Zmiany poziomu długości cykli rotacji należności w %

Wynik wyceny projektu biznesowego w formie NPV [w tys. PLN] Wewnętrzna stopa zwrotu IRR % Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR %
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36. Rekomendowanie wyniki wyceny wartości projektu biznesowego

Zestawienie rezultatów wyceny
Model analityczny Wynik Waga %
Metoda dochodowa DCF 11 200 tys. PLN 50%
Metoda zdyskontowanych dywidend 13 800 tys. PLN 50%
Inne metody
Wartość średnia ważona 12 500 tys. PLN 100%
Wartość średnia ważona [zaokr.] 12 500 tys. PLN
Rekomendowane pole negocjacji wyniku wyceny: Odchylenie %
Wartość w zakresie minimalnym 11 300 -10%
Wartość w zakresie maksymalnym 13 800 10%

Dyskusja rezultatów wyceny [średnie wskaźniki wyceny projektu z okresu prognozy]
Wskaźnik Wartość Iloraz EV/wskaźnik Wartość Iloraz EV/wskaźnik Iloraz rynkowy [sektorowy] Różnica % (1) Różnica % (2)
EBITDA 675 18,5 1 861 6,7 18,2 2% -63%
EBIT 387 32,3 12 650 1,0 11,7 176% -92%
EBIT x (1-t) [utożsamiono z NOPLAT] 313 39,9 7 087 1,8 16,8 138% -89%
Sprzedaż netto w skali roku 7 805 1,6 30 493 0,4 3,2 -50% -87%
Wartość księgowa [kapitałów własnych] 3 761 3,3 5 789 2,2 3,1 8% -30%
Kapitał zainwestowany w działalność statutową 3 761 3,3 5 790 2,2 3,8 -14% -44%
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W przedmiotowym przypadku sugerowany rezultat wyceny stanowi średnią arytmetyczną dwóch wyników składowych. Uznaję, że 
atrybuty obydwu modeli wyceny wartości dochodowej uzupełniają się w opisanych okolicznościach na tyle, iż taki wniosek został 
uznany za zasadny. Za modelem DCF przemawia oparcie wyceny na kategorii przepływów pieniężnych, a zatem wielkości finansowej 
uwzględniającej wpływ na stan zmian gotówki zarówno wysiłków inwestycyjnych jak i zmian kapitału obrotowego. Za modelem 
zdyskontowanych dywidend przemawia to, iż z punktu widzenia wielu biernych inwestorów podstawą ich zainteresowania nie są 
horyzonty globalne charakteryzujące firmę jako taką, ale najbardziej płynne i odczuwalne korzyści z tytułu udziału w zyskach. Symulacja 
wskazuje, że po początkowym rozruchu inwestorzy mogliby liczyć na 90-95-procentowe pokrycie dywidend przez zyski, głównie z 
uwagi na handlowy charakter firmy i ograniczoną aktywność inwestycyjną.

Wskaźniki dla pierwszych 3 lat 
prognozy.

Wskaźniki dla pierwszych 5 lat 
prognozy.

Analiza porównawcza służy do umiejscowienia wyników wyceny na tle statystyk sektorowych. Należy wskazać, iż statystyki sektorowe w zakresie średnich wartości dla 
skojarzonych segmentów dotyczą już spółek rozwiniętych, a nie startupów. Z kolei analiza marketingowa wskazuje, iż w przedmiotowym segmencie rynku wskaźniki na 
bazie wyceny EV dla dobrze rokujących startupów wielokrotnie przewyższają wskaźniki średnie. W kontekście tradycyjnych technik wyceny na niekorzyść startupów 
przemawiają z kolei standardowo wysokie stopy dyskontowe, przyjmowane dla potrzeb tego typu wycen.
Interpretując przedstawione wyniki można wskazać, że wycena zachowuje jednak wysokie progi ostrożnościowe, ponieważ wskaźniki typu EV/EBIT itp. dla wyników 
szacowania są wyraźnie niższe od średnich branżowych. Ciekawie wygląda w tym ujęciu wskaźnik EV/EBITDA, który dla wariantu 3-letniego zwraca wartość niemal 
równoważną średniej sektorowej. Porównywalne są natomiast wskaźniki odniesione do kryteriów majątkowych typu PBV czy EV/Kapitał zainwestowany, a w przypadku 
tego ostatniego wskaźnika różnice sięgają jedynie od 8% do -14%. Można zatem powiedzieć, że wycena wpasowuje się dosyć dobrze w kryterium majątkowe, a zatem że 
oddaje specyfikę oczekiwanego średniego zwrotu z kapitału zainwestowanego w przedsięwzięcie. W tym kontekście zatem może być interpretowana jako miarodajna. 
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37. Analiza wrażliwości wyników wyceny wartości dochodowej przedsięwzięcia biznesowego (przedsiębiorstwa) na zmiany wybranych parametrów projekcji finansowej

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę kosztu kapitału [WACC] dane w tys. PLN
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Wynik wyceny projektu biznesowego wg metody DCF [w tys. PLN] 17 200 15 700 14 300 13 200 12 200 11 200 10 400 9 700 9 000 8 400 7 800
Wynik wyceny projektu biznesowego wg metody zdysk. dywidend [w tys. PLN] 21 000 19 100 17 500 16 100 14 900 13 800 12 900 12 100 11 300 10 600 10 000

Odchylenia wyników wyceny DCF w % 54% 40% 28% 18% 9% -7% -13% -20% -25% -30%
Odchylenia wyników wyceny dla dywidend w % 52% 38% 27% 17% 8% -7% -12% -18% -23% -28%

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę kosztu kapitału [WACC] dane w tys. PLN
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Wynik wyceny projektu biznesowego wg metody DCF [w tys. PLN] 17 200 15 700 14 300 13 200 12 200 11 200 10 400 9 700 9 000 8 400 7 800
Wynik wyceny projektu biznesowego wg metody zdysk. dywidend [w tys. PLN] 21 000 19 100 17 500 16 100 14 900 13 800 12 900 12 100 11 300 10 600 10 000

Odchylenia wyników wyceny DCF w % 54% 40% 28% 18% 9% -7% -13% -20% -25% -30%
Odchylenia wyników wyceny dla dywidend w % 52% 38% 27% 17% 8% -7% -12% -18% -23% -28%

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę cyklu rotacji należności dane w tys. PLN
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Wynik wyceny projektu biznesowego wg metody DCF [w tys. PLN] 13 000 12 700 12 500 12 100 11 700 11 200 10 700 10 200 9 500 8 900 8 100
Wynik wyceny projektu biznesowego wg metody zdysk. dywidend [w tys. PLN] 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800

Odchylenia wyników wyceny DCF w % 16% 13% 12% 8% 4% -4% -9% -15% -21% -28%
Odchylenia wyników wyceny dla dywidend w %

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę kosztu kapitału [WACC]: zakres zmiany parametru bazowego  od -25% do 25% z interwalem co 5%. 
Zmiana wyników metody dochodowej DCF od 17 200 tys. PLN do 7 800 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 54% do -30%. 

Zmiana wyników metody zdyskontowanych dywidend od 21 000 tys. PLN do 10 000 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 52% do -28%. 

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę poziomu sprzedaży: zakres zmiany parametru bazowego  od -15% do 15% z interwalem co 3%. 
Zmiana wyników metody dochodowej DCF od 1 600 tys. PLN do 20 700 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od -86% do 85%. 

Zmiana wyników metody zdyskontowanych dywidend od 5 400 tys. PLN do 22 900 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od -61% do 66%. 

Analiza wrażliwości wyników wyceny biznesu na zmianę cyklu rotacji należności: zakres zmiany parametru bazowego  od -50% do 50% z interwalem co 10%. 
Zmiana wyników metody dochodowej DCF od 13 000 tys. PLN do 8 100 tys. PLN, co oznacza procentowe zmiany wyników wyceny w zakresie od 16% do -28%. 

Zmiana wyników metody zdyskontowanych dywidend od 13 800 tys. PLN do 13 800 tys. PLN, co oznacza praktyczny brak procentowych zmian wyników wyceny [brak wpływu zmian parametru na wyniki wyceny].
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ZAŁĄCZNIK 1 Analiza zasad i możliwości wyceny oraz zasady licencjonowania składników IP [np. znaków towarowych, patentów, know-how]

Pryncypialna zasada identyfikacji i ograniczenia wartości aktywów niematerialnych

Założenia modelu wyceny wartości dochodowej marki:
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Wartość rynkowa [lub dochodowa] projektu biznesowego winna być odniesiona tylko do tej części działalności korporacji [przedsiębiorstwa], która związana jest z obszarem oddziaływania wycenianych składników IP. W 
szczególności chodzi tu o obszar operacyjny [statutowy] działalności przedsiębiorstwa, a zatem z pominięciem aktywów nieoperacyjnych [np. zbędne aktywa trwałe, należności długoterminowe, udziały w innych spółkach, 
posiadane papiery wartościowe, inne inwestycje finansowe]. 
Kolejnym istotnym założeniem jest przyjęcie tezy, że wyceniany składnik IP jest związany tylko z częścią nadwyżki ekonomicznej projektu biznesowego, wynikającej w uproszczeniu z różnicy D [wartość dochodowa] - M 
[wartość majątkowa]. Zatem zysk przypisany do wycenianego składnika IP stanowi na ogół tylko część zysku netto ze sprzedaży produktów/usług kojarzonych ze stymulującym wpływem tego składnika. Wynika to z faktu, 
iż dany  składnik jest tylko jednym z kilku zasadniczych czynników kreujących biznes i stymulujących sprzedaż [marka, potencjał zarządczy menedżerów, know-how rynkowy i techniczny, R&D, reklama, patenty czyli 
technologie itp.]. Podstawowym modelem podziału struktury IP wykształconym w warunkach wolnorynkowych państw rozwiniętych jest konstatacja, że IP może być utożsamione z ogólnym terminem 
know-how, który wpływa na wartość biznesu w czterech podstawowych sferach:
1) Obszar MARKETING – obejmuje takie aktywa, jak marki, bazy danych, kontrakty, know-how marketingowy przypisany do personelu ekipy handlowej, relacje z klientami.
2) Obszar ZARZĄDZANIE – obejmuje procedury i systemy  zarządcze, programy komputerowe do zarządzania, koncesje, know-how zarządczy przypisany do osób.
3) Obszar TECHNOLOGIA – obejmuje technologie formalnie rozumiane jako patenty lub nieopatentowany know-how technologiczny, licencje, metodologie i procedury.
4) Obszar R&D – obejmuje badania naukowe i prace badawczo–rozwojowe, które następnie mogą podlegać komercjalizacji.
Powyższy podział pozwala na pierwotną dywersyfikację sfery IP, co jest o tyle ważne, że istotnie ogranicza obszar poszukiwań potencjału konkretnego aktywa niematerialnego. Oznacza to, że obszar 
identyfikacji zostaje zmniejszony do jednego z podanych powyżej [np. marka jest składową obszaru MARKETING, ale już nie pozostałych]. Kolejnym krokiem jest bardziej szczegółowa dywersyfikacja w 
ramach poszczególnych obszarów.
Odrębnej analizy wymaga uwzględnienie w wycenie składników IP potencjalnych kapitałów obcych [kapitały obce pomniejszają standardowo wartość projektu biznesowego traktowanego jako przedsiębiorstwo]. Zysk 
przypisany do danego składnika IP jest definiowany w kategorii parametru NOPLAT [zysku operacyjnego po opodatkowaniu], a zatem w szacowaniu jego wartości abstrahuje się od kosztów związanych z oprocentowaniem 
kapitałów obcych. Jest to także uzasadnione tym, iż udzielane przez przedsiębiorstwa zabezpieczenia z tytułu wierzytelności rzadko obejmują prawo własności do danego składnika IP, koncentrując się na składnikach 
aktywów rzeczowych. Zatem z reguły przeniesienie praw z rejestracji wyłączności do danego składnika IP nie wiąże się z przenoszeniem określonej części zobowiązań z tytułu zadłużenia.

W
A

RT
O

ŚĆ
 Z

A
IN

W
ES

TO
W

A
N

EG
O

 
KA

PI
TA

ŁU

Zgodnie z koncepcją definiowania wartości ogółu składników kapitału niematerialnego [utożsamianego z kapitałem intelektualnym IP - Intellectual Property], jako różnicy wartości rynkowej [najczęściej utożsamianej z 
dochodową] oraz wartości kosztowej biznesu, wartość składników kapitału niematerialnego [np. marki, patentu, know-how] w metodzie dochodowej uwzględnia zysk przypisany do tych składników [związany z 
biznesowym procesem komercyjnym], jednak pomniejszony o rentę należną inwestorowi z tytułu zaangażowanego przez niego kapitału. W tym schemacie renta ta reprezentuje właśnie element wartości kosztowej 
biznesu, a żądana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyznacza minimalny zysk, który inwestor winien osiągnąć z samego tytułu ponoszonego ryzyka w określonym sektorze gospodarczym. Tym samym wartość 
dochodowa składnika IP jest odnoszona do różnicy zysku komercyjnego do niego przypisanego i renty z zaangażowanego kapitału [chodzi o tą część kapitału przedsiębiorstwa, która bezpośrednio może być wiązana z 
wycenianym składnikiem IP; jeśli przedmiotem wyceny jest marka, to chodzi o kapitał związany konkretnie z produkcją markowych produktów lub świadczeniem markowych usług]. W praktyce kapitał zainwestowany jest 
w tym przypadku utożsamiany ze składnikami materialnymi aktywów jednostki.

Nadwyżka ekonomiczna interpretowana jako RYNKOWA WARTOŚĆ DODANA [MVA - Market Value Added]. Wskaźnik MVA, zbudowany na podstawie metody firmy Stern Stewart & Co, dowodzi, w jaki sposób rynek 
ocenia przyszłe perspektywy danej firmy. Istota zorientowanego ku przyszłości wskaźnika MVA opiera się na założeniu, że celem każdego przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego wartości i zapewnienie korzyści 
posiadaczom akcji/udziałów. W sensie rachunkowym MVA wylicza się jako różnicę pomiędzy aktualną wartością rynkową korporacji, a wielkością zainwestowanego w firmę kapitału (inwestycje posiadaczy akcji, inne formy 
podwyższenia kapitału, jak również stezauryzowane zyski).

MVA = VM - IC
gdzie: VM - wartość rynkowa [kapitalizacja giełdowa],

IC – całkowity kapitał zainwestowany.

Z punktu widzenia oceny projektów inwestycyjnych można także spotkać definicję, iż MVA to wielkość rynkowej wartości dodanej, która obrazuje różnicę pomiędzy rynkową i księgową wyceną danego przedsięwzięcia. W 
praktyce, jeśli wartość rynkowa danej firmy jest większa od zainwestowanego w nią kapitału, to kierownictwo firmy według omawianej formuły jest oceniane, jako dobrze spełniające swoje zadania. Jeśli ta różnica jest 
ujemna, sugeruje to potrzebę zastanowienia się nad racją istnienia firmy w perspektywie długoterminowej. Wobec powyższego wskaźnik MVA może być utożsamiony z koncepcją pomiaru struktury IP w ramach 
analizowanego biznesu.
Odmiany wskaźników MVA służące celom zarządczym, związanym z kształtowaniem wpływu składników IP na wartość biznesu [przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia]:
a) Wskaźnik MVA/Q jest miernikiem rynkowej wartości dodanej do przychodów operacyjnych. Ilustruje zatem efektywność uzyskiwanych przychodów w kontekście badanej nadwyżki finansowej.
b) Wskaźnik MVK = MVA/K jest miernikiem udziału rynkowej wartości dodanej w zainwestowanym kapitale i przedstawia, jaka część MVA generowana jest przez zainwestowany kapitał.
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Schemat ideowy identyfikacji wartości potencjału marki

W procesie wyceny wartości marki istotne jest określenie zakresu tej wyceny lub innymi słowy -
zakresu potencjału marki, który jest przedmiotem wyceny.
Wartość potencjału marki winna być rozpatrywana z punktu widzenia właściciela praw do znaku 
towarowego i sposobu jego korzystania z tego potencjału. Ta teza uzasadnia pogląd, że potencjał marki 
mierzony winien być w odniesieniu do rezultatów operacyjnych działalności właściciela praw do znaku 
[skorygowanych o wpływ aktywności inwestycyjnej], ewentualnie licencjobiorcy [licencjobiorców], 
korzystających z użyczenia im na określonych warunkach prawa do wykorzystywania marki w obrocie 
gospodarczym. W tym zakresie możliwe są różnorodne powiązania takie, jak:
1. W całym łańcuchu biznesowym występuje jednak i ta sama marka. Jej wartość jednak dla 
poszczególnych uczestników łańcucha będzie różna, ponieważ każdy z nich generuje inny poziom 
wpływów finansowych.
2. Marka dostawcy, marka producenta i wreszcie marka rynkowa [marka pośrednika] to zupełnie inne, 
niepowiązane ze sobą marki. Konsument posiada świadomość wyłącznie marki rynkowej, o innych w 
łańcuchu nie ma wiedzy. Nie można jednak powiedzieć, że wobec tego marki uczestniczące w łańcuchu 
biznesowym są bezwartościowe. Kolejni nabywcy dóbr i/lub usług w łańcuchu dokonują ich lub co 
najmniej potencjalnie mogą to robić z uwagi m.in. na estymę dostawców, czyli właśnie ich markę. W 
tych okolicznościach wydaje się, że za miarodajne należy uznać tryb wartościowania marek w biznesie 
rodzaju B2B w sposób oparty na dwóch filarach:
a) Rentowność operacyjna właściciela praw do znaku, ze wszelkimi uzasadnionymi korektami.
b) Określenie udziału analizowanej marki w nadwyżce zysków biznesowych nad rentą od 
zainwestowanego kapitału.
Tym samym nie można w sposób automatyczny deprecjonować potencjału marek B2B na pośrednich 
etapach łańcucha biznesowego tylko z tego powodu, że produkty/usługi sygnowane tymi markami nie 
docierają do klienta końcowego. 

Dostawca • Marka dostawcy

Producent • Marka producenta

Pośrednik handlowy • Marka rynkowa

Konsument
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Analityka metod wyceny składników IP [na przykładzie marek]
Schemat analityczny metody zdyskontowanych zysków przypisanych do składnika IP [marki]

Założenia modelu wyceny wartości dochodowej marki:

Formuły analityczne:
Wartość zdyskontowanych przepływów przypisanych do marki: Wartość rezydualna:

VB[DCF] - wartość dochodowa marki RVB  - wartość rezydualna zysków na marce
NOPLATBi  - zysk operacyjny po opodatkowaniu [na marce] a - ekwiwalent pewności [wskaźnik ryzyka wartości rezydualnej]

RVB  - wartość rezydualna zysków [na marce] NOPLATBn  - zysk operacyjny po opodatkowaniu [na marce] w roku n
R BE  - koszt kapitału marki R BE  - średni ważony koszt kapitału marki

i - nr okresu obrotowego ROIC - zwrot z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo
n - liczba okresów obrotowych prognozy g B  - średni wzrost zysków po okresie prognozy

W metodzie zdyskontowanych zysków nośnikiem wartości marki są właśnie zyski, a bardziej precyzyjnie - ich część przypisana do 
marki. Zatem w praktycznych zastosowaniach - mimo iż w literaturze często nazywa się tę metodę skrótem DCF [zdyskontowane 
strumienie pieniężne] - to przepływy najczęściej sprowadzane są do kategorii wyniku finansowego NOPLAT. Zastosowanie jednej z 
tych dwóch kategorii nośników wartości [przepływy lub wynik finansowy] jest uzależnione przede wszystkim od znaczenia dla 
prognozy takich czynników, jak kapitał obrotowy i korelacja zestawienia nakładów inwestycyjnych z odpisami amortyzacyjnymi od
aktywów trwałych. Aspekt ten został skomentowany poniżej.

Wartość rezydualna dla prognozy sprzedaży produktów/usług związanych z marką jest szacowana w przypadku przyjęcia 
uzasadnionych założeń, co do oddziaływania marki na wyniki biznesu w okresie poza terminem objętym prognozą finansową. W 
szczególności odnosi się to do marek firmowych, z którymi jest związane na ogół mniejsze ryzyko operacyjne. W przypadku marek
produktowych uwzględnienie lub nie wartości rezydualnej winno podlegać krytycznej ocenie i uzasadnieniu.
Z uwagi na istotny na ogół wpływ na wynik szacowania wartości rezydualnej należy przeprowadzić analizę ryzyka jej osiągnięcia w 
przyszłej perspektywie biznesowej, szczególnie w przypadkach, kiedy parametr wzrostu zysków przypisanych do marki po okresie 
prognozy jest dodatni. W tego typu procedurze zalecane jest także zastosowanie techniki ekwiwalentu ryzyka a, przy pomocy 
którego można dokonać alokacji ryzyka osiągnięcia oszacowanej wartości RVB w przyszłości. Wskaźnik ten jest szacowany w ramach 
oceny potencjału ekonomicznego marki.

Wskazane nośniki wartości marki są szacowane na podstawie prognozy gospodarczej jednostki, a ich przypisanie znaczeniu marki jest 
oceniane w trybie odrębnej procedury. Zatem z zasady wartość NOPLAT [lub ewentualnie przepływów pieniężnych] stanowi tylko 
określoną część tych wielkości kalkulowanych na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Jako zasadę, rekomenduje się kalkulowanie wartości marki na bazie strumienia operacyjnego przepływów pieniężnych ograniczonego do przypisanego do marki zysku NOPLATB, ale bez uwzględniania zmian kapitału obrotowego [pełny strumień FCFB]. Wynika to z faktu, iż 
najczęściej zmiana kapitału obrotowego, różnicująca te dwie wartości jest związana bardziej z uwarunkowaniami danej korporacji, niż sektora jako takiego.  Zatem uwzględnienie zmian kapitału obrotowego jest zasadne w tych przypadkach, kiedy cykle rotacji zapasów, należności i 
zobowiązań nieoprocentowanych oszacowane dla korporacji można uznać za reprezentatywne dla branży i kiedy te parametry istotnie wpływają na wynik szacowania wartości marki. 
Jednocześnie jednak - kiedy mowa jest o redukcji nadwyżki wyniku NOPLAT przypisanego do marki - zalecana procedura uwzględnia redukcję tej nadwyżki o rentę od kapitału zainwestowanego. A właśnie kategoria kapitału zainwestowanego obejmuje zarówno nakłady 
inwestycyjne, jak i kapitał obrotowy. W ten sposób kwestia uwzględnienia wymienionych wielkości ekonomicznych w procesie wyceny jest rozwiązana.
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Zysk przypisany do wycenianej marki stanowi na ogół część zysku netto ze sprzedaży produktów/usług markowych. Wynika to z faktu, iż marka jest jednym z kilku zasadniczych czynników kreujących biznes i stymulujących 
sprzedaż [pozostałe to np. schemat zarządzania, know-how techniczny, R&D, reklama, patenty itp.]. Zysk przypisany do marki jest definiowany w kategorii parametru NOPLAT [zysku operacyjnego po opodatkowaniu], a 
zatem w szacowaniu jego wartości abstrahuje się od kosztów związanych z oprocentowaniem kapitałów obcych. Jest to także uzasadnione tym, iż udzielane przez przedsiębiorstwa zabezpieczenia z tytułu wierzytelności 
rzadko obejmują prawo do znaku towarowego, koncentrując się na składnikach aktywów rzeczowych. Zatem z reguły przeniesienie praw z rejestracji znaku towarowego nie wiąże się z przenoszeniem określonej części 
zobowiązań z tytułu zadłużenia.
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Zgodnie z koncepcją definiowania wartości ogółu składników kapitału niematerialnego, jako różnicy wartości rynkowej [tu utożsamianej z dochodową] oraz wartości kosztowej biznesu, wartość marki w metodzie 
dochodowej uwzględnia zysk przypisany do niej [związany z biznesowym procesem komercyjnym], jednak pomniejszony o rentę należną inwestorowi z tytułu zaangażowanego przez niego kapitału. W tym schemacie renta 
ta reprezentuje właśnie element wartości kosztowej biznesu, a żądana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyznacza minimalny zysk, który inwestor winien osiągnąć z samego tytułu ponoszonego ryzyka w 
określonym sektorze gospodarczym. Tak więc wartość dochodowa marki jest odnoszona do różnicy zysku komercyjnego do niej przypisanego i renty z zaangażowanego kapitału [chodzi o tą część kapitału przedsiębiorstwa, 
która bezpośrednio może być wiązana z marką, konkretnie zaś z produkcją markowych produktów lub świadczeniem markowych usług]. W praktyce kapitał zainwestowany jest w tym przypadku utożsamiany ze 
składnikami materialnymi aktywów jednostki.

Ostateczny zysk przypisany do marki stanowi różnicę zysku wynikającego z przesłanek komercyjnych i renty z zaangażowanego w markowe produkty/usługi kapitału. Renta ta jest szacowana, jako iloczyn zaangażowanego 
kapitału oraz procentowa stopa żądanego korporacyjnego zwrotu z tego kapitału [a zatem korporacyjny poziom kosztu kapitału własnego].
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Schemat analityczny metody zdyskontowanych opłat licencyjnych przypisanych do składnika IP [marki]

Założenia modelu wyceny wartości licencyjnej marki:

Opłata licencyjna

Zysk licencjobiorcy

Koszty TKW
Koszty sprzedaży

Formuły analityczne:
Wartość zdyskontowanych przepływów przypisanych do marki: Wartość rezydualna:

VB[LIC] - wartość dochodowa marki RV LIC  - wartość rezydualna zysków na marce
LIC B  - Roczne opłaty licencyjne [dla marki] a - ekwiwalent pewności [wskaźnik ryzyka wartości rezydualnej]

RV LIC  - wartość rezydualna opłat licencyjnych LIC B  - Roczne opłaty licencyjne [dla marki]
R BE  - koszt kapitału marki R BE  - koszt kapitału własnego dla marki

i - nr okresu obrotowego ROIC - zwrot z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo
n - liczba okresów obrotowych prognozy g B  - średni wzrost opłat licencyjnych po okresie prognozy

S – wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto [skorygowana o akcyzę i VAT],

BP – siła marki [Brand Power], która posłużyła do precyzyjnego określenia stawek opłat licencyjnych spośród zakresu stosowanego w branży,
t – stopa podatku dochodowego,
g – wskaźnik wzrostu sprzedaży pod daną marką,
r – stopa dyskontowa odzwierciedlająca ryzyko strumieni pieniężnych

Max R r  – maksymalna stawka opłat licencyjnych [liczona jako procent od przychodów netto] 
stosowana przy licencjonowaniu marek w danej branży,
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Opłata licencyjna może pokrywać jedynie część dochodu wypracowanego na sprzedaży produktu. 
Licencjobiorca ponosi - poza opłatą licencyjną - koszty produkcji, ale także najczęściej promocji i 
reklamy produktu, co przy uwzględnieniu kosztów dystrybucji i potrzebie ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych tworzy potrzebę pokrycia tych kosztów przez różnicę "zysk - opłata licencyjna". 
Część zysku winna pozostawać w gestii licencjobiorcy. Zatem licencjodawca może liczyć wyłącznie 
na część realnych zysków pod postacią opłat licencyjnych i tym samym nie oddają one całkowitego 
potencjału produktu i marki, a tym samym jej potencjalnej wartości rynkowej. W niektórych 
przypadkach licencjonowanie jest uzasadnione względami strategicznymi [np. transakcje w ramach 
grup kapitałowych] lub innymi, co powoduje, że wartość licencyjna marki nabiera bardziej
reprezentatywnych cech.

Procedura szacowania wartości licencyjnej marki:
1. Stawka testowa [opłata licencyjna] - jest to stawka opłaty licencyjnej, przy której w określony sposób zdefiniowana 
wartość licencyjna marki pokrywa się dokładnie z wyznaczoną wcześniej jej wartością dochodową. 
2. Stawka licencyjna w praktyce wykorzystana do wyceny powstaje w wyniku analizy poziomu rentowności 
przedsiębiorstwa. Poziom ten na ogół stanowi relatywnie wiarygodne odniesienie do realiów sektorowych. Zatem należy 
zakładać, iż opłata licencyjna liczona jako % od sprzedaży produktu/usługi, nie powinna z oczywistych względów 
przekraczać poziomu rentowności przedsiębiorstwa.
3. Jeśli znane są odniesienia rynkowe, rekomendowana jest rynkowa wartość stawki licencyjnej [dotyczy to w praktyce 
tylko produktów FMCG].

Wskazane nośniki wartości marki [opłaty licencyjne] są zazwyczaj odniesione do obrotów netto ze sprzedaży produktów 
markowych. Obroty te są szacowane na podstawie prognozy gospodarczej jednostki. Przy określonym ryzyku 
operacyjnym licencjobiorcy bardziej adekwatne wydaje się odniesienie opłat nie do przychodów, ale do określonego 
salda wyniku finansowego licencjobiorcy [np. wyniku operacyjnego EBIT].

Uwzględnianie w kalkulacji wartości rezydualnej opłat licencyjnych wymaga analizy stanu prawnego umowy licencyjnej. 
Umowy takie są często zawierana na czas określony, a wówczas uwzględnienie wartości rezydualnej nie wydaje się być 
uzasadnione, bowiem odnowienie umowy po jej zakończeniu nie jest zdarzeniem pewnym. W przypadku umowy 
hipotetycznej może być przyjęta wersja bezterminowa. Jest to o tyle uzasadnione, ze tylko w tym przypadku ma sens 
porównywanie wyników wyceny wartości marki metodą dochodową i metodą licencyjną.

Przykład formuły metody licencyjnej, którą stosowała f-ma Ernst & Young w 
ramach wycen marek polskich dla gazety "Rzeczpospolita" [dawny coroczny 
ranking marek polskich].
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Schemat analityczny metody mnożnikowej wyceny składnika IP [marki]
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Uwarunkowania branżowe
Wartość marki jest najczęściej odnoszona do poziomu sprzedaży 
bezpośredniej i/lub do poziomu średnich zysków i ustalana poprzez 
zastosowanie mnożnika, na podstawie reprezentatywnej ilości 
transakcji [dane statystyczne]. W przypadku produktów, których 
sprzedaż jest na stabilnym poziomie [nie jest spodziewany drastyczny 
spadek w przeciągu najbliższych lat], wskaźnik [mnożnik] generuje 
wartości zbliżoną do oczekiwań inwestorów rynkowych. W wielu 
branżach mnożnik oscyluje wokół jedności w odniesieniu do poziomu 
sprzedaży.  W sektorach o minimalnym poziomie marży mnożniki 
pozostają na istotnie niższym poziomie, natomiast dla sektorów usług 
opartych na know-how lub nowoczesnych technologiach poziom ten 
może znacząco przekraczać jednoroczne obroty.
W odniesieniu do zysków mnożniki kształtują się na ogół w zakresie 5-
8. O wyborze decyduje oczekiwana stopa zwrotu w branży.
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Mnożnik obrotu jest narzędziem bardziej popularnym, a przy tym przy jego zastosowaniu unika się 
wielu czynników, różnicujących zyski księgowe [np. koszt kapitałów obcych czyli koszty finansowe,
pozycje nieoperacyjne i inne zniekształcenia]. Zatem wskaźnik ten wydaje się mieć bardziej uniwersalne 
znaczenie w aspekcie mierzenia wartości biznesowej marek.

Mnożnik zysku jest narzędziem mniej uniwersalnym, w zestawieniu z poprzednim parametrem. Jego 
zastosowanie nabiera znaczenia przy uwzględnieniu w zakresie zysków przypisanych do marki tylko 
czynników operacyjnych, z wyłączeniem pozostałych. 

Wartość mnożnikowa marki

Podstawa mnożnika [najczęściej wartość sprzedaży 
rocznej lub zysk po opodatkowaniu na sprzedaży 
produktów markowych]

Mnożnik bezwzględny lub procentowy, szacowany na 
podstawie danych statystycznych, obejmujących 
transakcje rynkowe.

Analizę ryzyka można przeprowadzić w oparciu o wskaźnik udziału wartości marki w obrotach operacyjnych jednostki z 3 lat, obejmujących okres daty wyceny., czyli
historycznych i początku planowania finansowego. Kanony tego udziału wskazują, że - w zależności od segmentu biznesowego - wartość marek kształtuje się we 
względnie szerokich granicach:
- Grupa I: bardzo niskie przedziały rzędu 0,05 - 0,10 [a nawet 0,01-0,05] dotyczą marek w przemyśle ciężkim i maszynowym, handlu wyrobami stalowymi, surowcami, 
hurtowni farmaceutycznych  itp. oraz produktami specjalistycznymi [w tym niszowymi] dla firm stosujących strategię wolumenu.
- Grupa II: najbardziej powszechne przedziały rzędu 0,1 - 0,5 [lub 025-0,50 dla bardziej dochodowych sektorów] dotyczą marek przemysłowych, dla przedsiębiorstw, 
które - w porównaniu z Grupą II - stosują w biznesie wyższe marże handlowe [w tym przedsiębiorstw handlowych pośredniczących w sprzedaży produktów].
- Grupa III: średnie przedziały rzędu 0,5 - 1,0 dotyczą marek z reguły produktowych w segmentach typu żywność, napoje, niektóre segmenty odzieżowe itp.;
- Grupa IV: wysokie przedziały rzędu 1,0 - 1,5 lub 1,5 - 2,5 dotyczą marek firmowych, opartych na usługach zaawansowanych technologicznie, konsultingowych itp. 
Przedział wyższy adresowany do sektorów niszowych, opartych na wąskich specjalizacjach i bazujących na rozwiązaniach opatentowanych. 

MPV BB ´=
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Schemat analityczny metody ceny premii [Price Premium] do wyceny składnika IP [marki]

Założenia modelu ceny premii [Price Premium]:

Formuły analityczne:
Wartość zdyskontowanych przepływów przypisanych do marki: Wartość rezydualna:

VB  - wartość marki wg ceny premii RVB  - wartość rezydualna ceny premii
PD Bi  - cena premii brutto a - ekwiwalent pewności [wskaźnik ryzyka wartości rezydualnej]

PR- koszty promocyjne PD Bi  - cena premii brutto
RVB  - wartość rezydualna ceny premii PR- koszty promocyjne
R BE  - koszt kapitału marki R BE  - koszt kapitału własnego dla marki

i - nr okresu obrotowego ROIC - zwrot z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo
n - liczba okresów obrotowych prognozy g B  - średnia dynamika ceny premii po okresie prognozy
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Cena premii jest różnicą pomiędzy ceną produktu markowego, a ceną produktów z segmentu tzw. "private labels" 
[marki własne sieci handlowych]. Różnicę tą przypisuje się w klasycznym podejściu w całości potencjałowi danej marki
[jest to dyskusyjne, skoro wykazano, ze zazwyczaj marka jest odpowiedzialna tylko za część generowanych przez 
przedsiębiorstwo zysków]. Różnica jest pomniejszana o koszty marketingu [promocji], bowiem część potencjału 
wynika właśnie z promowania produktu. W praktyce wycena opiera się na oszacowaniu całej ceny premii na sprzedaży 
produktów, czyli pomnożeniu wolumenu sprzedaży w danym roku przez ustaloną jednostkową cenę premii. Niekiedy 
cenę premii przypisuje się w formie wskaźnika procentowego do całego obrotu markowego, już bez wydzielania 
wolumenu. jest to metoda prostsza, ale i mniej precyzyjna, generująca większe ryzyko popełnienia błędów. Istotnym 
problemem w tej metodzie jest określenie dynamiki ceny premii w ramach planu finansowego [utrzymanie jej w 
perspektywie długoterminowej na ogół nie jest możliwe].

Procedura szacowania wartości ceny premii marki, odniesionej do poziomu sprzedaży netto:
1. identyfikacja poziomu obrotów, które są objęte ceną premii.
2. Ustalenie stawki ceny premii w % i oszacowanie jej dynamiki w perspektywie długoterminowej.
3. Określenie kolejnych poziomów ceny premii:

a) poziom bezwzględny [marża poziom I];
b) korekta o koszty promocji [marża poziom 2];
c) opodatkowanie [marża poziom netto].

4, Oszacowanie wartości rezydualnej.
5. Budowa planu finansowego.
6. Procedura dyskontowania.
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Pryncypia licencjonowania aktywów niematerialnych
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Parametry umowy licencyjnej [tys. PLN]

Sprzedaż Opłaty licencyjne [od sprzedaży] Zysk operacyjny

Zysk netto Stawka % od sprzedaży Stawka % od zysku operacyjnego

Stawka % od zysku netto
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Porównanie stawek licencyjnych naliczanych od różnych baz odniesienia

Opłaty licencyjne [od sprzedaży] Opłaty licencyjne [od zysku operacyjnego]

Opłaty licencyjne [od zysku netto] Stawka % od sprzedaży

Stawka % od zysku operacyjnego Stawka % od zysku netto

Zasadniczą przesłanką kształtującą wybór bazy odniesienia do naliczania opłat licencyjnych z punktu widzenia ryzyka 
licencjobiorcy jest skala ryzyka uzyskiwania przez niego dodatnich dochodów w perspektywie okresu obowiązywania umowy 
licencyjnej. W sytuacji, gdy to ryzyko zostanie uznane za istotne, akceptacja bazy odniesienia reprezentowanej przez wartość 
sprzedaży może nieć dla licencjobiorcy bardzo negatywne skutki, łącznie z utratą przez niego płynności finansowej. baza 
odniesienia reprezentowana przez dochód, a nie przychód, ma w szczególności zastosowanie w następujących przypadkach:
1. Przychody nieregularne, nieustabilizowane.
2. Dochody nieregularne i nieustabilizowane.
3. Tradycyjnie wysoka aktywność inwestycyjna [kapitałochłonność] biznesu, co powoduje, że większość dochodów pokrywa 
nakłady inwestycyjne o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym.
4. Kosztowne zmiany kapitału obrotowego - w związku lub niezależnie od aktywności inwestycyjnej - wobec czego istotna 
część dochodów jest angażowana w pokrywanie zmian kapitału obrotowego.

Naliczanie opłat licencyjnych od wartości sprzedaży jest postrzegane, jako opcja chroniąca interesy licencjodawców. Uznaje się, że 
licencjobiorcy dysponują pewnymi możliwościami w zakresie kreowania poziomu kosztów [np. poprzez odpisy amortyzacyjne lub 
wynagrodzenia sfery zarządu] i przez to mogą wpływać na świadome zaniżanie dochodów. Gdyby zatem opłaty licencyjne były 
naliczane od dochodu, to licencjobiorca mógłby świadomie wpływać na ich sztuczne obniżanie. Pogląd ten, co do zasady realistyczny, 
nie może przesłaniać sytuacji, w ramach których licencjobiorca ma realne problemy z utrzymaniem dodatniej rentowności, albo też jego 
działalność nosi charakter okresowy lub nieustabilizowany. W takich przypadkach naliczenie opłat licencyjnych od sprzedaży szybko 
zburzy wypłacalność licencjobiorcy. 

Schemat optymalizacyjny kontraktu licencyjnego może m.in. polegać na tym, że określa się różne procentowe stawki 
licencyjne w zależności od bazy odniesienia [wartość sprzedaży, wynik operacyjny, wynik netto]. Optymalizacja może być 
przeprowadzona w taki sposób, aby od opłaty licencyjne naliczane wg tych stawek od różnych baz odniesienia zwracały takie 
same sumy pieniężne. Pozwala to w następstwie na wybór określonej bazy odniesienia i określonej procentowej stawki 
licencyjnej - w zależności od oceny skali płynności finansowej i charakteru działalności licencjobiorcy. Przy uregulowanej i 
przewidywalnej oraz - co ważne - dochodowej działalności zasadny jest wybór stawki naliczanej od sprzedaży. W innych 
przypadkach należałoby wybrać stawkę licencyjną naliczaną od dochodów [operacyjnego lub netto - zależnie od wyników 
analizy biznesu]. Pozwoli to na zachowanie rozsądnych zasad licencjonowania, a tym samym odniesienie korzyści przez 
obydwie stronny umowy. Podstawowym kryterium doboru zasad licencjonowania jest bowiem potrzeba dywersyfikacji ryzyka 
stron umowy licencyjnej. Nawet potencjalnie inny od wskazanego poziom stawek licencyjnych nie może przesłaniać i tym 
samym przekreślać tej podstawowej zasady kreowania kontraktów licencyjnych.
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Schemat funkcjonalny kreowania opłat licencyjnych w zależności od okoliczności transakcji i rodzaju licencjobiorcy:
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Marża operacyjna z uwzględnieniem kosztów operacyjnych ogółem dotyczy w szczególności rozwiniętych rynków franchisingowych i 
produktów FMCG [licencji niewyłącznych]. W badaniach statystycznych występuje wyłącznie ten poziom marży, ponieważ koszty ogólnego 
zarządu często nie są dostępne w ramach publicznie dostępnych sprawozdań finansowych spółek. Przez ten fakt procentowe stawki opłat 
licencyjnych dostępne w analizach rynkowych mogą się często wydawać istotnie wysokie, ponieważ odnoszone są do największego możliwego 
poziomu kosztów operacyjnych.

W przypadku transakcji licencyjnych obejmujących firmy branżowe licencjobiorca przez dzierżawę marki lub innego składnika IP [patentu] nie 
podwyższa wprost proporcjonalnie swoich kosztów ogólnego zarządu [KOZ, overheads]. To powoduje, że w istocie marża generowana na nowo 
przejętej części rynku jest istotnie wyższa od średniej marży operacyjnej dla firmy na poziomie księgowym. To właśnie ten aspekt powoduje, że 
notowane w statystykach procentowe stawki licencyjne wydają się być wysokie wobec danych księgowych. W szczególności dotyczy to 
transakcji w ramach licencji wyłącznych.

Koszty ogólnego zarządu [KOZ, overheads] w przypadku 
dużych korporacji mogą stanowić istotny składnik ogółu 
kosztów operacyjnych. Jednak są to generalnie koszty nie 
stanowiące kosztów bezpośrednich, a zatem powiązanych 
z procesem sprzedaży, przez co ich potencjalny wzrost nie 
jest z reguły równoległy [proporcjonalny] do zmian 
poziomu sprzedaży.

Analiza rynku licencyjnego opracowana przez KPMG w raporcie "Profitability and royalty rates across industries: some preliminary evidence" [KPMG, 
2012] objęła niemal 3.900 kontraktów licencyjnych w 14 segmentach rynkowych. Wskazuje ona na zasadniczy rozrzut procentowych stawek 
licencyjnych, zależnie od bazy odniesienia. Klasyczna formuła oparta na Regule 25% [25% of EBIT margin] stanowi wraz ze wskaźnikiem 
uwzględniającym dodatkowo fundusz amortyzacji [25% of EBITDA margin] najniższy poziom stawek licencyjnych. Z kolei pomiar oparty na marży 
brutto [uwzględnione tylko koszty bezpośrednie, 25% of gross profit margin] zwraca zdecydowanie najwyższe poziomy stawek, zależnie od segmentu 
wyższe średnio 2-3-krotnie. Linia oznaczająca "Reported royalty rate" [czyli średnie stawki licencyjne faktycznie notowane w umowach w danym 
segmencie] stanowi poziom pośredni, znacznie jednak bliższy klasycznej Regule 25%, niż górnej granicy wyznaczonej przez linię najwyższą. Za 
charakterystyczne należy uznać to, iż układ segmentów rynku na osi poziomej został dobrany według rosnącej średniej rentowności operacyjnej. 
Wyższe poziomy stawek licencyjnych osiągają zatem segmenty cechujące się dwoma zasadniczymi cechami: 1) wyższy poziom marży operacyjnej; 2) 
niższa aktywność inwestycyjna [uwzględniając w tym wielkość zarówno nakładów inwestycyjnych, jak i kapitału obrotowego].
Należy zwrócić uwagę, co jest bardzo istotne, że wykres reprezentuje jedynie wartości średnie stawek w przedstawionych segmentach. Jak wskazują 
dane z rynku USA, przedstawione w dalszej części raportu, to np. w przypadku segmentów Internet/Software - tu osiągających średnie stawki 
dochodzące do poziomu 13%, w realnych kontraktach kształtowały się w zakresie 0,3-40% [Internet, średnia 11,7%, mediana 7,5%] oraz 0-70% 
[Software, średnia 10,5%, mediana 6,8%]. Te dane dobitnie świadczą o tym, że animatorzy umów licencyjnych przy ustalaniu warunków finansowych 
kierują się parametrami finansowymi w ramach danego przedsięwzięcia biznesowego [w przypadku licencji wyłącznych - zwłaszcza licencjobiorcy], ale 
nie bazami danych.
Ponadto z przeprowadzonej analizy wynika dosyć klarownie, że brak jest twardych argumentów za zdecydowanym odrzuceniem realności stosowania 
Reguły 25% co najmniej dla potrzeb pierwszego przybliżenia. Rzecz w tym, że autorzy tego typu statystyk mogą odnieść uzyskane z umów stawki 
licencyjne jedynie do oficjalnych sald rachunku wyników spółek, których sprawozdania finansowe są dostępne publicznie [głównie spółek 
giełdowych]. Jeśli zatem w danej transakcji poziom marży operacyjnej jest korygowany przez strony umowy w górę z uwagi na "odrzucenie" dla celów 
kalkulacyjnych kosztów ogólnego zarządu [overheads], to tak szacowana stawka licencyjna istotnie okazuje się wobec "oficjalnej" marży operacyjnej 
wynikającej z danych sprawozdawczych spółki adekwatnie wyższa, niżby to wynikało np. z zasad Reguły 25%. W tym aspekcie uwidacznia się także 
istotna różnica pomiędzy sposobem szacowania stawek licencyjnych w kontraktach niewyłącznych [zwłaszcza FMCG] oraz w kontraktach wyłącznych. 
W tych pierwszych stawki są szacowane bardziej na poziomie uśrednionym, co jest logiczne w sytuacji, gdy domyślnie licencjodawca chce udzielić jak 
największej liczby licencji dla spółek w danym segmencie rynkowym. Inaczej jest w przypadku licencji wyłącznych, gdy strony są zobligowane do dużo 
bardziej precyzyjnego doboru parametrów umowy licencyjnej na bazie dostępnych danych finansowych i to zwłaszcza w odniesieniu do licencjobiorcy 
i jego biznesplanu, ponieważ przeszacowanie stawki licencyjnej mogłoby spowodować problemy finansowe licencjobiorcy, a w konsekwencji gorsze 
perspektywy dla kontraktu także z punktu widzenia licencjodawcy. Rodzi się zatem podstawowe pytanie, z jakiego punktu widzenia należałoby 
oceniać potencjał licencyjny składnika IP w konkretnych uwarunkowaniach: czy bardziej prawdopodobne wydaje się udzielenie licencji niewyłącznej, 
czy przeciwnie - wyłącznej? O tym decydują okoliczności transakcji [lub transakcji hipotetycznej] takie przede wszystkim, jak specyfika przedmiotu 
licencjonowania.

Sources: Royalty Sources, December 2007 and authors' calculation based on CompuStat Research Insight CD-ROM, December 2007.
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Dane stanowiące bazę analityczną objęły niemal 3.900 kontraktów 
licencyjnych w 14 branżach, najwięcej w segmencie Internet & Software, 
potem w branży farmaceutycznej oraz biotechnologicznej, branży 
energetycznej i ochrony środowiska oraz w przemyśle maszynowym.

Sources: Royalty Sources, December 2007 and authors' calculation based on CompuStat Research Insight CD-ROM, December 
2007.

Sources: Goldscheider, at al. (2002)

Wykres wskazuje, że marża operacyjna nie stanowi jedynego parametru, na którym bazuje metodyka szacowania stawek licencyjnych. 
Charakterystyczne są np. pozycje takich segmentów, jak Media czy Pharmaceuticals. Przy średniej rentowności brutto dochodzącej do 50% dla 
segmentu Media średnia stawka licencyjna dochodzi do 13%, podczas gdy w przypadku Pharmaceuticals przy średniej rentowności brutto 
rzędu 62% średnia stawka licencyjna to "jedynie" poniżej 8%. To można tłumaczyć jedynie faktem, że poziom przeciętnej aktywności
inwestycyjnej firm farmaceutycznych jest znacznie wyższy, aniżeli firm w segmencie Media. W tym kontekście charakterystyczna jest także 
pozycja branży żywnościowej [Food], reprezentującej najniższy poziom średniej stalki licencyjnej [4%], chociaż w zakresie średniej rentowności 
brutto trzy inne branże notują gorsze wyniki.

Wykres wskazuje na istotna zależność pomiędzy średnią rentownością operacyjną licencjobiorców w różnych segmentach rynku, a średnim 
poziomem stawek licencyjnych w danym segmencie. Z tego zestawienia danych można wysnuć co najmniej dwa wnioski:
1. W kontraktach licencyjnych zasadniczą przesłanką do ich zawarcia jest dywersyfikacja ryzyka stron umowy licencyjnej. Aspekt wypłacalności 
licencjobiorców stanowi gwarant sensu umowy dla wszystkich zainteresowanych, dlatego w szczególności w przypadku kontraktów wyłącznych 
ten aspekt nabiera zasadniczego znaczenia. Oznacza to, że siła negocjacyjna licencjodawcy jest ograniczona i nie musi być decydującym 
czynnikiem w ustalaniu warunków umowy.
2. Widać wyraźnie, że w bardziej popularnych segmentach poziom stawek licencyjnych kształtuje się w obszarach, nie przekraczających 
średniej granicy 5%. Jednocześnie w tych segmentach poziom średniej rentowności operacyjnej jest najniższy [Internety, komputery, sprzęt 
peryferyjny, elektroniczny, dobra konsumpcyjne]. Wyjątkiem jest tu Software, ale pozycję tego segmentu uzasadnia szczególnie wysoka 
rentowność, przy ograniczonej jednak aktywności inwestycyjnej [zasadnicze znaczenie maja kwalifikacje personelu czyli kapitał ludzki]. 
Tymczasem pomimo znacznie wyższych średnich wskaźników rentowności operacyjnej takie segmenty, jak Pharmaceuticals [branża 
farmaceutyczna] oraz Semiconductors [półprzewodniki] notują średnie stawki licencyjne istotnie poniżej 5%, co głównie wynika z tradycyjnie 
dużej aktywności inwestycyjnej w tych branżach. Zatem przy ustalaniu poziomu stawek licencyjnych nie sposób jest abstrahować od poziomu 
kapitałochłonności danego biznesu [w zakres analizy wchodzić winien także poziom zmian kapitału obrotowego].
Z powyższego wynika, że z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji licencyjnej bardziej reprezentatywnym parametrem dla ustalenia 
poziomu stawek byłby nie wynik operacyjny, ale strumień operacyjny przepływów pieniężnych, skorygowany o uśrednione potrzeby 
inwestycyjne licencjobiorców.
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Analiza atrybutów kontraktu licencyjnego z punktu widzenia zasad dywersyfikacji ryzyka stron umowy oraz ogólnych zasad ekonomii:
Cechy Aspekty komercyjne [FMCG, produkty popularne, rynki rozwinięte] Segmenty pozostałe, rynki rozwijające się, szczególne okoliczności

Charakter opłat licencyjnych

Opłaty zmienne obliczane jako procentowa stawka licencyjna od podstawy [bazy odniesienia]. W ten sposób wielkość opłat 
staje się transparentna do potencjału ekonomicznego licencjobiorcy, mierzonego wskazanym parametrem finansowym [np.. 
Wartością jego obrotów ze sprzedaży].

Opłaty mogą być ryczałtowe, zmienne - naliczane od wskazanej podstawy [bazy odniesienia] lub mieszane. Opłaty mieszane są np.. 
Stosowane w kontraktach licencyjnych pomiędzy uczelniami, a sferą biznesu w procesach komercjalizacji wiedzy. W tych procesach 
część ryczałtowa opłat licencyjnych stanowi gwarant minimalnego zarobku dla licencjodawców.

Struktura opłat licencyjnych

Podstawą do ustalenia schematu płatności licencyjnych [bazy naliczania opłat licencyjnych i stawek licencyjnych] mogą być 
zasady panujące w danym segmencie gospodarczym. W Polsce nie wytworzył się jeszcze aktywny rynek licencyjny, ale w 
niektórych [zwłaszcza bardziej popularnych] segmentach działalności średnie parametry finansowe nie odbiegają 
dramatycznie od tych typowych dla spółek europejskich. W takich przypadkach można próbować szukać tzw. benchmarków 
i odwoływać się do nich. Należy jednak zachować przy tym zasady ostrożności i przeprowadzić możliwie szeroką analizę 
uwarunkowań polskich podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości płatniczych odnośnie pokrywania opłat 
licencyjnych. Z reguły w przypadku dóbr FMCG nie ma zwyczaju podziału opłat licencyjnych na część ryczałtową i część 
zmienną, zazwyczaj występuje tylko część zmienna, jako ustalony procent od bazy odniesienia [najczęściej wartości 
sprzedaży].

Ustalenie struktury opłat licencyjnych ma zasadniczy sens ekonomiczny i dobrym rozwiązaniem jest tu Model optymalizacji kontraktu 
licencyjnego [MOKL]. Sprowadzenie opłat licencyjnych jedynie do zmiennych i np. naliczanych od zysku narażałoby licencjodawcę na ich 
całkowity brak od momentu, w którym  licencjobiorca nie będzie w ogóle wykazywał zysków. Z kolei ograniczenie opłat tylko do 
zmiennych naliczanych od wartości sprzedaży narażałoby licencjobiorcę na systematyczne straty w sytuacji, gdy jego rentowność 
operacyjna okaże się ujemna, a pomimo tego i tak będzie zobowiązany do pokrywania opłat licencyjnych. Zatem, jak z tego wynika, w 
rozważanym obszarze licencjonowania zasadniczym priorytetem do kreowania struktury opłat powinna być zasada dywersyfikacji 
ryzyka stron umowy licencyjnej. To ona winna stwarzać ramy analityczne do adekwatnego zaprojektowania wszystkich istotnych 
atrybutów umowy licencyjnej, począwszy od okresu obowiązywania umowy, poprzez ewentualny podział na stawkę licencyjną 
ryczałtową i zmienną, aż na ustaleniu wielkości procentowej stawki licencyjnej i bazy jej naliczania skończywszy.

Baza odniesienia dla zmiennej 
części opłat licencyjnych

Standardową bazę stanowi wartość sprzedaży uzyskiwana na aktywach licencjonowanych [np. marka]. Baza ta zabezpiecza 
interesy licencjodawców, ponieważ opłaty licencyjne nie zależą od rentowności biznesu. Sprzedaż stanowi z pewnością 
najbardziej popularną bazę odniesienia. Bazę mogą także tworzyć salda pośrednie r-ku wyników takie, jak wynik operacyjny 
lub wynik netto. Opcje te są bardziej korzystne dla licencjobiorców, ponieważ akcentują rentowność ich biznesu. 
Jednocześnie jednak wskazuje się, że licencjobiorcy mają zazwyczaj pewne możliwości kształtowania poziomu kosztów 
operacyjnych, przez co z punktu widzenia licencjodawców tego typu bazy stanowią pewne ryzyko. 

W segmentach spoza FMCG bazowanie na sprzedaży jest dla licencjobiorców ryzykowne, zwłaszcza w przypadku działalności o 
niestabilnych wskaźnikach rentowności i znacznej kapitałochłonności biznesu. Z tego punktu widzenia baza odniesienia oparta na 
wynikach finansowych jest bardziej miarodajna. 

Wielkość procentowych stawek 
licencyjnych - bazy odniesienia

1) Statystyka ogólna - tzw. reguły kciuka, np. popularna Reguła 25% [przeciętna procentowa stawka licencyjna od sprzedaży 
stanowi ok. 25% rentowności operacyjnej biznesu licencjobiorcy]. 2) Bazy danych [sektorowe], w sumie też tworzące 
podstawę statystyczną. Podstawowym problemem baz danych jest ich reprezentatywność dla danego rynku. Np. w Polsce 
nie wytworzył się dotychczas aktywny rynek licencyjny, przez co często można poddawać w wątpliwość sens odwoływania 
się do zagranicznych [zwłaszcza amerykańskich] baz danych. 3) Analiza rozrzutu stawek licencyjnych w danym segmencie 
gospodarczym potwierdza jedyną realną zasadę - procentowa stawki licencyjne [naliczane w szczególności od wartości 
sprzedaży stanowią pochodną poziomu rentowności operacyjnej odniesionej do danej dziedziny działalności lub danego 
konkretnego projektu gospodarczego - tylko tak można w logiczny sposób uzasadnić, że wg danych z rynku USA zakres 
stawek licencyjnych w segmencie Healthcare to 0,1-77,0%, w Software to 0,0-70,0%, w Machine Tools to 0,5-26%, a nawet w 
tak popularnym segmencie, jak Consumer Goods to 0,0-17,0% (dane na podstawie Dan McGavock of IPC Group, Chicago, 
USA)].

1) Zasady takie, jak opisane obok - w przypadku spełnienia przez umowę licencyjną uwarunkowań zbliżonych do komercyjnych. 2) 
Procedury specjalistyczne - np. Model optymalizacji kontraktu licencyjnego [MOKL], gdzie stawki licencyjne są ustalane, jako parametry 
wynikowe, przy których korzyści stron umowy licencyjnej pozostają wg ustalonego wcześniej parytetu. 3) Zasada zależności stawek 
licencyjnych od poziomu rentowności operacyjnej oraz kapitałochłonności biznesu respektowana w szczególności.
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Zasady kreowania 
procentowych stawek opłat 

licencyjnych

Znaczenie wyceny przedmiotu 
licencjonowania

Ustalenie warunków licencjonowanie nie wymaga wyceny wartości przedmiotu licencji. W warunkach aktywnego rynku w 
segmentach popularnych stawki licencyjne są z reguły ustalane dla potrzeb licencji niewyłącznych na podstawie 
uwarunkowań rynkowych i reprezentują wartości uśrednione [lub bazują na regułach kciuka].

W szczególnie nietypowych warunkach ustalenie zasad licencjonowania [w tym bazy odniesienia oraz stawki procentowej oraz 
struktury opłat typu stałe/zmienne] może wymagać wcześniejszej wyceny przedmiotu wyceny. Np. trudno jest w innym trybie 
uwzględnić ograniczający wpływ na wielkość stawek licencyjnych wysiłków inwestycyjnych licencjobiorcy, skoro z góry wiadomo, że 
jego biznes jest od nich bezpośrednio zależny. Tymczasem proces wyceny uwzględnia z reguły nie wyłącznie wartość sprzedaży oraz 
salda zysków, ale przepływy pieniężne, które obejmują całość operacji biznesowych licencjobiorców. Jeśli zatem zasady licencjonowania 
przewidują, że licencjobiorca w okresie licencjonowania spłaci wartość przedmiotu licencjonowania, to w takim trybie uda się ustalić na 
podstawie procedur dyskontowych wielkość płatności, przy której ten warunek będzie mógł zostać spełniony.

Rodzaj licencji [wyłączna, 
niewyłączna]

Większość licencji w popularnych segmentach stanowią licencje niewyłączne. Licencjodawca ustala warunki licencjonowania, 
najczęściej jednakowe dla wszystkich chętnych [chociaż zdarzają się od tego wyjątki]. W takich przypadkach uznaje się 
zazwyczaj warunki licencjonowania za benchmark, czyli nadaje się im atrybuty rynkowe.

W przypadku dóbr inwestycyjnych oraz w niszach rynkowych na ogół licencje mają charakter wyłączny [albo generalnie, albo co do 
rynków geograficznych]. W wysokomarżowych przedsięwzięciach licencjobiorca nie toleruje zazwyczaj konkurencji bazującej na tych 
samych elementach przewagi konkurencyjnej [dotyczy to np. rynku farmaceutycznego, biotechnologii itp.]. Opłaty licencyjne dla 
potrzeb licencji wyłącznych są często ustalane na podstawie indywidualnych procedur, abstrahujących od nietransparentnych 
segmentów dóbr FMCG. 

Statystyki rynkowe wyraźnie wskazują i to poza wszelką dyskusją, że poziom stawek licencyjnych wzrasta wraz ze 
wzrostem poziomu rentowności operacyjnej danego biznesu. Nie jest to jednak wzrost proporcjonalny, bowiem szczególny 
"skok" wielkości opłat licencyjnych dotyczy tych segmentów gospodarczych, dla których wysoka rentowność idzie w parze z 
niską kapitałochłonnością i niższym w porównaniu z innymi sektorami wpływie skali zmian kapitału obrotowego na zasoby 
gotówkowe [np. produkcja oprogramowania]. Stąd zresztą pojawiają się reguły szacowania stawek licencyjnych typu Reguły 
25%, która przecież odnosi się bezpośrednio do rentowności operacyjnej [stawka licencyjna odniesiona do wartości 
sprzedaży = 25% rentowności operacyjnej licencjobiorcy]. W przypadku obrotu dobrami FMCG liczba transakcji na rynkach 
rozwiniętych jest dostatecznie reprezentatywna, aby można uznać, że średnie stawki procentowe pojawiające się np. w 
umowach franchisingowych można było uznać za reprezentatywne dla nowych kontraktów licencji niewyłącznych. Pozostaje 
jedynie ocena, w jakim stopniu te statystyki pozostają reprezentatywne dla rynku polskiego w konkretnych przypadkach.

Pogląd, jakoby procentowa stawka licencyjna była bezpośrednią pochodną poziomu rentowności operacyjnej biznesu, chociaż 
popularny, też nie jest właściwy w sposób bezwzględny. Należy podkreślić, że o możliwościach płatniczych nie decyduje "papierowy" 
rezultat finansowy, wynikający ze sprawozdania finansowego, ale realne zasoby gotówkowe przedsiębiorstwa licencjobiorcy. 
Tymczasem istotny wpływ na te zasoby mają takie składniki finansów firmy, jak aktywność inwestycyjna [kapitałochłonność biznesu] 
oraz skala zmian kapitału obrotowego. Rachunek zysków i strat [RZiS], na podstawie którego szacuje się poziom rentowności 
operacyjnej, nie obejmuje w ogóle efektów wskazanych składników [nie uwzględnia w danym roku ani nakładów inwestycyjnych, ani 
też zmian kapitału obrotowego]. Tym samym dla oszacowania procentowej stawki licencyjnej potrzebna jest w danych okolicznościach 
trochę bardziej zaawansowana analiza finansowa, aniżeli wyłącznie określenie rentowności operacyjnej. Jest prawdą, że w przypadku 
bardziej dóbr FMCG bardziej zaawansowane analizy finansowe dla każdego przypadku z osobna nie są przeprowadzane, bowiem 
większe znaczenie przydaje się wtedy zasadom statystyk rynkowych. Jednak jednocześnie potencjalni licencjobiorcy mogą 
podejmować w pełni niezależne decyzje, czy warunki licencjonowania im odpowiadają.
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Poziom świadomości stron 
umowy licencyjnej

Kontrakt licencyjny stanowi perspektywę uzyskiwania korzyści finansowych przez obydwie strony umowy. Stąd wynika, że 
w momencie zawierania umowy każda ze stron winna być świadoma ryzyka związanego z nieuzyskaniem tych korzyści. 
Innymi słowy nie ma sensu ekonomicznego umowa licencyjna w sytuacji, gdy licencjodawca uzna za mało prawdopodobne 
uzyskanie opłat licencyjnych od licencjobiorcy. Podobnie nie ma taka umowa sensu z punktu widzenia licencjobiorcy, jeśli 
korzyści wynikające z użytkowania przedmiotu licencjonowania są dla niego wątpliwe.

 Aspekty te mają szczególne znaczenie np. przy licencjonowaniu marki firmowej w grupach kapitałowych. Z zasady bowiem organy 
podatkowe uznają, że używanie marki firmowej w grupie kapitałowej przez przedsiębiorstwa należące do tej grupy skutkują 
koniecznością obciążenia korzystających opłatami licencyjnymi na rzecz użyczającego. W innym przypadku korzystanie to byłoby 
równoznaczne z darowizną, a ta podlega opodatkowaniu po stronie korzystającego. Nie ma zwyczaju dokonywania analiz, w jakim w 
ogóle stopniu używany element nazwy grupy kapitałowej w nazwie danego przedsiębiorstwa ma wpływ na jego zyski. Może się 
okazać, że ten wpływ jest albo iluzoryczny, albo wprost żaden. To rzutuje na potrzebę podjęcia w ramach grupy kapitałowej analiz, czy 
taka polityka w zakresie nazewnictwa nie stwarza precedensu w zakresie wątpliwych merytorycznie wycen wartości marki dla danego 
użytkownika i czy ten użytkownik powinien w ogóle korzystać z nazwy, która dla niego ma w zasadzie znaczenie obojętne [np. 100% 
usług jest świadczonych na rzecz innych podmiotów z grupy, co nie ma żadnego powiązania z potencjałem marki], a jedynie wprowadza 
konieczność ponoszenia opłat licencyjnych, których merytoryczne uzasadnienie jest fikcją.

Warunki licencjonowania w 
sytuacji ograniczeń lub zakazu 

stosowania schematów 
opartych na dochodach

- Taka sytuacja może wystąpić choćby w związku z określonymi regulacjami prawnymi, np. w przypadku funduszy inwestycyjnych, 
których działalność jest oparta na licencji KNF, opłaty licencyjne za systemy IT nie mogą być oparte na przychodach lub dochodach 
funduszy. W tego typu realiach licencjodawca winien bazować w szacowaniu opłat licencyjnych na zasadach dążenia do zwrotu 
poniesionych nakładów na kreowanie przedmiotu licencji okresie umowy licencji. Jednocześnie okres ten winien być dostosowany do 
okresu ekonomicznego życia przedmiotu licencji [np. platformy IT z uwagi na szybki postęp techniczny są na ogół projektowane na 
zachowanie użyteczności oryginału na 3-5 lat]. Polecany schemat sprowadza się do ustalenia oczekiwanej stopy zwrotu licencjodawcy 
[stopy dyskontowej] i ustaleniu takich stałych płatności miesięcznych lub kwartalnych, po zdyskontowaniu których wartość PV [Present 
Value] będzie odpowiadała dokładnie wartości kosztów odtworzenia przedmiotu licencji.

Niereprezentatywna podstawa 
do naliczania opłat licencyjnych 

[baza odniesienia]

Niereprezentatywna baza odniesienia opłat licencyjnych to taka, która ogranicza lub wprost uniemożliwia naliczanie od niej 
opłat licencyjnych [np. ujemne wyniki finansowe]. Licencjodawca w segmentach popularnych nie musi zwracać szczególnej 
uwagi na reprezentatywność baz odniesienia. Powodem jest liczba rzeczywistych i potencjalnych licencjobiorców. 
Powtarzający się brak płatności opłat licencyjnych z reguły powoduje wymówienie umowy, a potencjalne straty wyrównują 
inni licencjobiorcy. Niezależnie od tego wydaje się, że licencjodawcy winno zależeć na selekcji licencjobiorców, nie tylko z 
uwagi na jego bezpośrednie korzyści finansowe, ale także reputację przedmiotu licencjonowania [np. marki]. Stąd np. 
bardzo nieregularne wpływy z tytułu sprzedaży lub systematycznie ujemne wyniki finansowe potencjalnego licencjobiorcy 
nie zachęcają do podpisywania z nim kontraktu licencyjnego.

W bardziej zindywidualizowanych przypadkach licencjonowania powinno być standardem, że licencjodawca weryfikuje standing 
finansowy licencjobiorcy [zwłaszcza przy licencjach wyłącznych]. Niekorzystne perspektywy rozwoju licencjobiorcy zwiększają 
prawdopodobieństwo jego niewypłacalności. Poza tym np. w przypadku licencjonowania technologii [patentów lub jako know-how] 
niepowodzenie licencjobiorcy wyłącznego - nawet we wcześniej fazie kontraktu - zwykle wpływa destrukcyjnie na patent [technologię] 
na tyle, że zamiana licencjobiorcy stanie się już mało realna. To oznacza, że w przypadku wątpliwych perspektyw rozwojowych 
licencjobiorcy udzielenie mu licencji staje się działaniem wątpliwym, generującym ryzyko na poziomie przekraczającym poziom 
dopuszczalny. W zasadzie zatem eliminuje to sens udzielenia licencji.

Okres umowy licencyjnej

W zależności od okoliczności można wskazać na kilka typowych schematów: 1) umowy o okresie zamkniętym, 
ograniczonym w czasie do kilku czy nawet kilkunastu lat [bez możliwości wypowiedzenia]; 2) umowy o czasie 
nieograniczonym [zawierające możliwość wypowiedzenia w określonym czasie]; 3) umowy krótkoterminowe [roczne] z 
opcją corocznej prolongaty; 4) umowy długoterminowe [3-5 letnie] z opcją prolongaty. Zazwyczaj okres umowy jest 
kształtowany przez warunki rynkowe w danym segmencie, może też być pochodną procesu negocjacyjnego.

Okres umowy zazwyczaj jest kształtowany przez specyficzne warunki transakcyjne i perspektywy wykorzystania przedmiotu licencji. 
Np. licencjonowanie patentu nie może sensownie opiewać na okres dłuższy, niż wynosi jego ochrona prawna. W określonych 
warunkach licencjodawca może oczekiwać odzyskania w ramach sumy zdyskontowanych opłat licencyjnych wartości przedmiotu 
licencjonowania.
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Uwarunkowania dotyczące 
kreowania warunków 

licencjonowania w ramach tzw. 
cen transferowych

O "typowych" zasadach postrzegania roli benchmarku w polskich przepisach dotyczących cen transferowych obszerniej w 
prawej kolumnie zestawienia. W przypadku dóbr FMCG problemy z identyfikacją "benchmarku" mogą okazać się 
trudnościami o nieco mniejszej skali, niż to ma ewidentnie miejsce w przypadku dóbr przemysłowych. Decydujące znaczenie 
ma fakt, iż łańcuchy dystrybucyjne w ramach dużych sieci handlowych są opanowane przez kapitał zachodni, a ten siłą 
rzeczy wprowadza zasady stosowane także w innych, bardziej rozwiniętych krajach. Można zatem wskazać, że w przypadku 
dóbr FMCG zasady poszukiwania odniesień rynkowych są generalnie do spełnienia [chociaż też nie w każdym bezwzględnie 
przypadku].

Pogląd ferowany często w Polsce przez służby nadzoru podatkowego, jakoby każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi 
wymagała określenia tzw. benchmarku w celu spełnienia "warunków rynkowych" należy uznać bardziej za wytyczną, aniżeli za zasadę. 
Wynika to z następujących przesłanek: 1) w Polsce nie ma aktywnego rynku licencyjnego, ani aktywnego rynku obrotu aktywami 
niematerialnymi; 2) Porównywanie parametrów finansowych spółek w konkretnych segmentach z konkurencją na rynkach 
rozwiniętych niekiedy ma rację bytu, ale tylko właśnie niekiedy - generalnie w bardzo wielu przypadkach struktura wyników 
finansowych spółek polskich jest dosyć odmienna od tych wymienionych rynków, a już zwłaszcza od konkurencji na rynku 
amerykańskiemu [do którego wielu "ekspertów" próbuje sięgać, ponieważ charakteryzuje się on najbardziej rozwiniętymi statystykami 
i bazami danych; 3) Benchmark ma sens jedynie wówczas, gdy stanowi wynik statystyczny, a określenie "statystyczny" oznacza oparty 
na co najmniej kilkudziesięciu transakcjach - zatem poszukiwanie benchmarku w obrębie kilku transakcji [nie mówiąc już o 1-2 
transakcjach] stanowi zupełną fikcję [dotyczy to zwłaszcza dóbr przemysłowych]. Reasumując, bezwzględne narzucanie podmiotom 
powiązanym konieczności poszukiwania i identyfikacji "benchmarku" w wielu przypadkach może stanowić niejako zmuszanie ich do 
tworzenia fikcyjnych analiz porównawczych, byle tylko zaspokoić wytyczne służb fiskalnych. Stanowi to jawne naruszenie 
podstawowej zasady kreowania zasad kontraktu licencyjnego, że on ze swojej natury ma godzić interesy dwóch powiązanych umową 
licencyjną stron w taki sposób, aby dywersyfikować ryzyko niepowodzenia działań prowadzonych w ramach tego kontraktu. Jeśli 
zatem np. stawka licencyjna w danym przypadku miałaby zostać narzucona na podstawie jakiejś bazy danych, ale bez związku z 
realiami danej działalności w Polsce, to jest to wprost szkodliwe i można by nawet dopatrywać się w tym działania na szkodę co najmniej 
jednej ze stron umowy licencyjnej [a to już zupełnie inna kategoria prawna].

Opłata wstępna

Oplata wstępna - jeśli w ogóle miałaby zastosowanie - będzie z reguły stanowiła relatywnie niewielką kwotę służącą 
pokryciu kosztów administracyjnych i prawnych przygotowania umowy oraz sprawdzenia sytuacji prawnej i finansowej 
licencjobiorców [koszty wywiadowni gospodarczych].

Opłata wstępna - zwłaszcza w przypadku licencji wyłącznych - służy pokryciu kosztów narzutów administracyjnych, jakie ponoszą 
licencjodawcy w ramach kreowania przedmiotu licencji [np. w przypadku uczelni przyjmuje się, że koszty administracyjne stanowią ok. 
30% kosztów prac naukowo-badawczych]. Będzie ona zatem w tym segmencie kontraktów istotnie wyższa, niż w przypadku 
popularnych schematów licencjonowania dóbr FMCG. Ponieważ opłata ta jest pozyskiwana przez licencjodawcę w początkowej fazie 
kontraktu, ma ona wpływ na pozostałe parametry umowy licencyjnej [przynajmniej w ramach stosowania schematów 
optymalizacyjnych].
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Podsumowanie analizy - pryncypia projektowania zasad licencjonowania:

Okres licencjonowania

Zwykle pod uwagę bierze się praktykę rynkową w danym segmencie działalności gospodarczej. Umowy licencyjne mogą 
być krótkoterminowe, z opcją corocznego odnawiania, albo bezterminowe, z opcją kilkumiesięcznego wypowiedzenia. 
Interesy licencjodawcy mogą być  też zabezpieczane przez ferowanie kilkuletnich umów licencyjnych. Ostateczny okres 
licencjonowania jest przede wszystkim kwestią oceny okresu użyteczności rynkowej przedmiotu licencji dla licencjobiorców.

Zazwyczaj minimalny okres licencjonowania jest kształtowany przez uwarunkowania licencjodawcy. W przypadku licencji wyłącznych 
licencjodawca w pierwszym gwarantowanym okresie umowy licencyjnej będzie co najmniej dążył do odzyskania poniesionych kosztów 
odtworzenia przedmiotu licencjonowania. Z kolei licencjobiorca będzie dążył do skracania tego okresu z opcją prolongowania umowy, 
bowiem taki schemat zmniejsza jego ryzyko niepowodzenia projektu. Ostateczny okres zostanie ustalony w toku negocjacji. 

Struktura opłat licencyjnych

Podstawą do ustalenia schematu płatności licencyjnych [bazy naliczania opłat licencyjnych i stawek licencyjnych] mogą być 
zasady panujące w danym segmencie gospodarczym. W Polsce nie wytworzył się jeszcze aktywny rynek licencyjny, ale w 
niektórych [zwłaszcza bardziej popularnych] segmentach działalności średnie parametry finansowe nie odbiegają 
dramatycznie od tych typowych dla spółek europejskich. W takich przypadkach można próbować szukać tzw. benchmarków 
i odwoływać się do nich. Należy jednak zachować przy tym zasady ostrożności i przeprowadzić możliwie szeroką analizę 
uwarunkowań polskich podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości płatniczych odnośnie pokrywania opłat 
licencyjnych. Regułą jest stosowanie jednolitej procentowej stawki licencyjnej odniesionej do ustalonej bazy [wartość 
sprzedaży lub wartość wyniku finansowego].

Struktura opłat licencyjnych winna wynikać z oceny ryzyka działalności licencjobiorcy i może być odpowiednikiem podziału opłat na 
część ryczałtową i zmienną, jak i tylko ustalenia części zmiennej. Dotyczy to zresztą dosłownie wszystkich istotnych parametrów umowy 
licencyjnej. Rekomendowanym schematem projektowania zasad kontraktu w przypadku umowy licencji wyłącznej jest Model 
optymalizacji kontraktu licencyjnego [MOKL]. Nie powinno się do takich umów stosować danych statystycznych lub pozyskanych z baz 
danych, ponieważ grozi to nieadekwatnością ustaleń parametrów kontraktu do uwarunkowań finansowych stron umowy i tym samym 
może okazać się szczególnie niekorzystne co najmniej dla jednej ze stron.

Zasady kreowania 
procentowych stawek opłat 

licencyjnych

Punktem wyjścia mogą być statystyki branżowe [jeśli są dostępne] i/lub tzw. reguły kciuka [np. Reguła 25%]. Następnie 
należy przeprowadzić analizę możliwości płatniczych licencjobiorcy w obliczu wstępnie szacowanych zasad licencjonowania 
[stawek licencyjnych]. W przypadku stwierdzenia nieadekwatności tych stawek do możliwości płatniczych licencjobiorcy 
należy dokonać adekwatnej korekty stawek. Decyzja, czy licencjodawca zaakceptuje skorygowany poziom stawek, należy 
do niego. Należy podkreślić, że na rynku funkcjonują zasady, wobec których ten sam licencjodawca i na ten sam przedmiot 
licencjonowania stosuje różne zasady dla różnych licencjobiorców - w zależności od wynegocjowanych z nimi warunków. 
Pojęcie "rynkowa stawka licencyjna" nie oznacza, że w danym sektorze rynku to ma być taka sama stawka licencyjna dla 
wszystkich licencjobiorców.

Punktem wyjścia mogą być statystyki branżowe [jeśli są dostępne] i/lub tzw. reguły kciuka [np. Reguła 25%]. W tej kategorii 
kontraktów trudno jest jednak zazwyczaj wskazać takie statystyki, jako adekwatne do okoliczności i rodzaju produktów/usług 
[zazwyczaj chodzi o biznes B2B], a reguły kciuka mogą okazać się dalekie od zasad optymalizacji i dywersyfikacji ryzyka. Dlatego 
zalecanym sposobem są w takich przypadkach techniki optymalizacyjne [np. schemat MOKL]. Bezwzględnym priorytetem jest 
dywersyfikacja ryzyka stron umowy, a nie rekordy w bazach danych.

Sens licencjonowania [czyli sens 
nakładania obowiązku płatności 

opłat licencyjnych na 
licencjobiorcę]

Przedmiot licencjonowania winien w oczywisty sposób przyczyniać się do odnoszenia korzyści ekonomicznych [finansowych] 
przez licencjobiorców. Jeśli związek pomiędzy tym przedmiotem [marka, patent, wzór użytkowy, inne] nie jest oczywisty, 
kontrakt licencyjny jest z punktu widzenia licencjobiorcy kwestią wątpliwą, a nawet wprost szkodliwą.

Przedmiot licencjonowania winien w oczywisty sposób przyczyniać się do odnoszenia korzyści ekonomicznych [finansowych] przez 
licencjobiorcę. Jeśli związek pomiędzy tym przedmiotem [marka, patent, wzór użytkowy, inne] nie jest oczywisty, kontrakt licencyjny 
jest z punktu widzenia licencjobiorcy kwestią wątpliwą, a nawet wprost szkodliwą.

Sens licencjonowania [czyli 
pozycja finansowa 

licencjobiorcy]

Pozycja finansowa licencjobiorcy [licencjobiorców] winna stwarzać możliwości pokrywania przez nich opłat licencyjnych na 
uzgodnionych warunkach. Jeśli cechy ekonomiczne licencjobiorców poddają w wątpliwość możliwości pokrywania przez nich 
opłat licencyjnych, to podpisywanie umowy licencyjnej mija się z celem i nie posiada sensu ekonomicznego.

Pozycja finansowa licencjobiorcy winna stwarzać możliwości pokrywania przez nich opłat licencyjnych na uzgodnionych warunkach. Jeśli 
cechy ekonomiczne licencjobiorców poddają w wątpliwość możliwości pokrywania przez nich opłat licencyjnych, to podpisywanie 
umowy licencyjnej mija się z celem i nie posiada sensu ekonomicznego. Może się zdarzyć, że wobec nieustabilizowanej działalności 
licencjobiorcy uzyskuje on częstokroć wyniki finansowe ujemne lub neutralne [na poziomie zerowym], a dodatnie dochody tylko 
okresowo. W takim przypadku umowa licencyjna ma jedynie sens ekonomiczny wtedy, gdy podstawą do naliczenia opłat licencyjnych 
nie jest wartość sprzedaży, ale wyłącznie wartość dochodu.

Cechy Aspekty komercyjne [FMCG, produkty popularne, rynki rozwinięte] Segmenty pozostałe, rynki rozwijające się, szczególne okoliczności



Strona 15/17

Pryncypia porównywalności warunków kontraktów licencyjnych w uwarunkowaniach rynków państw rozwiniętych [źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Royalty_payment]::
• Similarity of geographies Podobieństwo geograficzne
• Relevant date Właściwa [transparentna] data
• Same industry Ta sama branża
• Market size and its economic development Wielkość rynku i jego rozwój gospodarczy
• Contracting or expanding markets Tradycyjne lub rozwijające się rynki
• Market activity: whether wholesale, retail, other Aktywność rynkowa: sprzedaż hurtowa, detaliczna, inna
• Relative market shares of contracting entities Względne udziały w rynku podmiotów powiązanych umowami
• Location-specific costs of production and distribution Specyficzne dla danej lokalizacji koszty produkcji i dystrybucji
• Competitive environment in each geography Konkurencyjne środowisko w każdej lokalizacji terytorialnej zasięgu umowy licencyjnej
• Fair alternatives to contracting parties Uczciwe rozwiązania alternatywne dla kontrahentów

Spełnienie przedstawionych zasad wyboru transakcji licencyjnych z rynków zagranicznych do 
porównań z uwarunkowaniami rynku polskiego dla większości przypadków można potraktować, jako 
nierealne. Jest to jeszcze jeden argument za unikaniem opierania kształtowania warunków 
kontraktów licencyjnych w Polsce jedynie na wybranych danych z określonych baz danych. W bazach 
danych brak jest informacji pozwalających na oszacowanie adekwatności wszystkich cech 
wskazanych w przedstawionym wykazie, a to oznacza, że nie mogą być one traktowane, jako 
adekwatne źródło dla większości przypadków.

The rate of royalty applied in a given case is determined by various factors, the most notable of which are: 
- Market drivers and demand structure
- Territorial extent of rights
- Exclusivity of rights
- Level of innovation and stage of development (see The Technology Life Cycle)
- Sustainability of the technology
- Degree and competitive availability of other technologies
- Inherent risk
- Strategic need
- The portfolio of rights negotiated
- Fundability
- Deal-reward structure (negotiation strength)
To correctly gauge royalty rates, the following criteria must be taken into consideration: 
+ The transaction is at "arms-length"
+ There is a willing buyer and a willing seller
+ The transaction is not under compulsion

Stawka opłaty licencyjnej obowiązująca w danym przypadku zależy od różnych czynników, z których najważniejszymi są:
- Czynniki rynkowe i struktura popytu
- Terytorialny zakres uprawnień licencjobiorcy
- Wyłączność praw [lub jej brak]
- Poziom innowacji i etap rozwoju (patrz Cykl życia technologii)
- Zrównoważony rozwój technologii
- Stopień i konkurencyjna dostępność innych technologii
- Ryzyko operacyjne
- Potrzeby strategiczne
- Portfel wynegocjowanych praw licencjobiorcy
- Wypłacalność [siła finansowa] licencjobiorcy
- Technika negocjacyjna, np. win-win (siła negocjacji)
Aby poprawnie ocenić wysokość opłat licencyjnych, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
+ Transakcja jest realna i zawierana w realistycznych warunkach rynkowych [także przez strony powiązane kapitałowo]
+ Istnieje chętny licencjobiorca i chętny licencjodawca
+ Transakcja nie jest wymuszona
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Metody wyceny opłat licencyjnych

Funkcjonują trzy ogólne podejścia do wyceny obowiązującej stawki opłat licencyjnych w zakresie własności intelektualnej:
+ Podejście kosztowe
+ Podejście rynkowe [porównawcze]
+ Podejście dochodowe

Podejście kosztowe
Podejście kosztowe uwzględnia kilka elementów kosztów, które mogły zostać wprowadzone, aby stworzyć własność 
intelektualną i identyfikować stawki opłat licencyjnych, które odzyskają koszty odtworzenia aktywa niematerialnego [np. 
technologii na etapach jej rozwoju] i zapewnią zwrot nakładów współmierny do oczekiwanego okresu użytkowania. 
Uwzględnione koszty - np. w przypadku technologii - mogą obejmować wydatki na badania i rozwój, koszty pilotażowe i koszty 
test-marketingu, wydatki na modernizację technologii, wydatki na zgłoszenia patentowe itp.
Metoda ta ma ograniczone zastosowanie, ponieważ składniki IP nie są wyceniane w sposób konkurencyjny [rynkowy] w 
oparciu o zasady "co rynek może znieść" lub w kontekście stawek licencyjnych za podobne składniki IP. Brak optymalizacji 
może też przynieść korzyści poniżej potencjału składnika IP.

Jednak metoda ta może być odpowiednia, gdy np. technologia jest licencjonowana podczas fazy badań i rozwoju, tak jak ma to miejsce 
w przypadku inwestycji venture capital lub jest licencjonowana na jednym z etapów prób klinicznych produktu farmaceutycznego. W 
pierwszym przypadku inwestor kapitału podwyższonego ryzyka uzyskuje pozycję kapitałową w spółce (rozwój technologii) w zamian za
sfinansowanie części kosztów rozwoju (odzyskanie ich i uzyskanie odpowiedniej marży, gdy spółka zostaje nabyta lub zostaje 
upubliczniona poprzez transakcję typu IPO - wejście na rynek giełdowy).
Podobne podejście stosuje się, gdy oprogramowanie niestandardowe jest licencjonowane (licencja, tj. licencja przychodząca). Produkt 
jest akceptowany zgodnie z harmonogramem opłat licencyjnych, w zależności od oprogramowania spełniającego specyficzne dane 
techniczne z dopuszczalnymi poziomami błędów w testach wydajności].

Podejście rynkowe [porównawcze]
W tym przypadku pomija się koszty i ryzyko rozwoju. Stawka opłaty licencyjnej jest ustalana na podstawie porównania do 
konkurencyjnych lub podobnych technologii w branży, zmodyfikowanych pod względem przydatności "okresu pozostałego do 
użyteczności" technologii w tej branży oraz elementów umownych, takich jak przepisy dotyczące wyłączności, tantiemy z góry, 
ograniczenia w zakresie użytkowania, ograniczenia geograficzne oraz "pakiet technologii" (połączenie patentów, know-how, 
praw do znaku towarowego itp.) towarzyszących transakcji. Wg ekonomisty J. Gregory Sidak'a porównywalne licencje, jeśli 
zostaną wybrane poprawnie, "ujawnią to, co licencjodawca i licencjobiorca uważają za sprawiedliwą rekompensatę za 
korzystanie z opatentowanej technologii", a zatem "najdokładniej zilustrują cenę, którą licencjobiorca chętnie zapłaciłby za tę 
technologię". W warunkach amerykańskich podejście rynkowe jest uznawane za wiarygodną metodologią obliczania rozsądnej 
opłaty licencyjnej, należy jednak podkreślić, że warunki te cechują kilkusetletnie tradycje wolnego rynku, a zatem okoliczności 
np. w ogóle nieporównywalne z uwarunkowaniami tak młodej gospodarki wolnorynkowej, jak gospodarka polska.
Głównym warunkiem zastosowania tej metody jest uzyskanie dostępu do danych na temat porównywalnych technologii i 
warunków umów w danym, adekwatnym segmencie rynku. Podstawę stanowią tu płatne serwisy informacyjne w USA, 
dysponujące bogatymi informacjami dotyczącymi stawek opłat licencyjnych i głównych warunków umów, których one 
dotyczą. W USA działają także organizacje powiązane z IP, takie jak Licensing Executives Society, które umożliwiają członkom 
dostęp do prywatnych danych i udostępnianie ich.
Przedstawione obok zestawienia zostały wybrane selektywnie na podstawie informacji dostępnych w organizacji związanej z 
IP oraz w sieci Internet. Pierwsze przedstawia zakres i rozkład opłat licencyjnych w umowach. Drugie demonstruje zakresy 
opłat licencyjnych w wybranych sektorach gospodarczych (dane pochodzą z: Dan McGavock z IPC Group, Chicago, USA).
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Podejście dochodowe
Podejście dochodowe koncentruje się na licencjodawcy, szacującym zyski generowane przez licencjobiorcę i uzyskujące 
odpowiedni udział w generowanych zyskach. Nie ma to związku z kosztami rozwoju technologii lub kosztami konkurujących 
technologii.
Podejście to wymaga od licencjobiorcy (lub licencjodawcy):
a) opracowania prognozy przepływów pieniężnych i przychodów w okresie obowiązywania licencji w ustalonym scenariuszu 
przychodów i kosztów;
b) określanie wartości bieżącej netto, NPV strumienia zysków, na podstawie wybranego współczynnika dyskonta;
c) negocjowania podziału tego zysku pomiędzy licencjodawcę i licencjobiorcę.
Wartość bieżąca netto przyszłych dochodów jest zawsze niższa od jej nominalnej wartości, ponieważ przyszły przychód jest 
obarczony ryzykiem. Zatem dochód w przyszłości musi zostać zdyskontowany w celu uzyskania jego obecnego odpowiednika 
[w sensie jego wartości bieżącej]. Rzeczywisty współczynnik dyskonta zależy od ryzyka przyjętego przez głównego 
zleceniodawcę w transakcji. Na przykład dojrzała technologia funkcjonująca w różnych regionach geograficznych, będzie niosła 
mniejsze ryzyko niepowodzenia (a więc niższej stopy dyskontowej) niż technologia stosowana po raz pierwszy. Podobna 
sytuacja powstaje, gdy istnieje możliwość zastosowania technologii w jednym z dwóch różnych regionów; elementy ryzyka w 
każdym regionie byłyby inne.
Udział licencjodawcy w przychodach jest niekiedy ustalany zgodnie z Regułą 25%, która ponoć jest lub była używana nawet 
przez organy podatkowe w USA i w Europie w przypadku transakcji pomiędzy stronami powiązanymi. Udział jest odnoszony do 
zysku operacyjnego licencjobiorcy. Nawet tam, gdzie taki podział jest kontrowersyjny, reguła wciąż może być punktem wyjścia 
do negocjacji.

Poniżej przedstawiono trzy aspekty, które są ważne dla zysku:
a) Zysk przypadający na licencjobiorcę może nie pochodzić wyłącznie z przedmiotowej technologii. Istnieją zwroty z różnych aktywów, 
które on wykorzystuje, takich jak kapitał obrotowy oraz zwrot z wartości niematerialnych, takich jak systemy dystrybucji, 
wykwalifikowana siła robocza itp. Należy dokonać dla tych innych obszarów stosownych korekt.
b) Zyski generowane są również przez trendy w gospodarce jako takiej, zyski z infrastruktury oraz koszyk praw licencjonowanych -
patentów, znaków towarowych, know-how. Niższa stawka opłaty licencyjnej może obowiązywać w kraju zaawansowanym, w którym 
można zarządzać dużymi wolumenami rynku lub gdzie ochrona technologii jest bezpieczniejsza niż w gospodarce wschodzącej (lub 
cechującej się innymi szczególnymi walorami).
c) Stawka opłaty licencyjnej jest tylko jednym aspektem negocjacji. Postanowienia umowne, takie jak wyłączna licencja, prawa do 
sublicencji, gwarancje dotyczące działania technologii itp. Mogą zwiększyć korzyści dla licencjobiorcy, co nie jest kompensowane przez 
zastosowanie Reguły 25%.
Podstawową zaletą tego podejścia, które jest prawdopodobnie najszerzej stosowane, jest to, że stawkę opłat licencyjnych można
negocjować bez danych porównawczych dotyczących sposobu zawierania innych umów. W rzeczywistości jest to prawie idealny sposób 
w przypadku, gdy brak jest rozwiązań precedensowych.
Warto zauważyć, że IRS [Internal Revenue Service - agencja rządowa USA] używa również opisanych trzech metod, w zmodyfikowanej 
formie, do oceny dochodu przypisywanego lub podziału dochodu z transakcji licencyjnych między spółką amerykańską i jej zagraniczną 
spółką zależną (ponieważ prawo amerykańskie wymaga, aby zagraniczna spółka zależna uiściła odpowiednią opłatę licencyjną na rzecz 
spółki dominującej).

Inne możliwości wyceny 
Opłaty licencyjne nie stanowią jedynego sposobu szacowania wartości składników IP. Można wymienić: transakcje 
bezpośrednie, umowy leasingu zwrotnego lub oferowanie licencjodawcy pozycji kapitałowej w spółce licencjobiorcy, poza tym 
zaś płatności etapowe (jak w przypadku opracowywania leków i oprogramowania na zlecenie), opłaty ryczałtowe uiszczane na 
rzecz licencjodawcy w jednej lub kilku ratach, umowy dotyczące wzajemnego licencjonowania z wypłatami gotówkowymi lub 
bez, oraz
zawieranie sojuszu strategicznego lub Joint Venture.
Omawiając kwestię licencjonowania własności intelektualnej, terminy wyceny i oceny należy rozumieć w sposób ścisły. 
Ewaluacja jest procesem oceny licencji pod kątem konkretnych wskaźników danego procesu negocjacyjnego, które mogą 
obejmować jego okoliczności, geograficzne rozpowszechnienie praw licencjonowanych, zakres produktów, szerokość rynku, 
konkurencyjność licencjobiorcy, perspektywy wzrostu itp.
Z drugiej strony, wycena jest wartością rynkową (FMV - Fair Market Value) składnika aktywów - znaku towarowego, patentu 
lub know-how - w którym może być ona miernikiem ceny transakcyjnej pomiędzy chętnym kupującym i chętnym sprzedawcą 
w kontekście najlepszej znajomości okoliczności. Zatem FMV z IP, która podlega ocenie, może być jednocześnie źródłem do 
określenia finalnego zdyskontowanego wyniku opłat licencyjnych [w ramach procesu identyfikacji uzasadnionych wartości 
tych opłat].
Jeżeli pojawiające się przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie, wartość rynkową jego własności intelektualnej można 
oszacować na podstawie danych bilansu, stosując równoważność: Kapitalizacja rynku = Kapitał obrotowy netto + Aktywa 
Trwałe Netto + Zidentyfikowane typowe wartości niematerialne + IP [goodwill], gdzie IP stanowi pozostałość po odliczeniu 
pozostałych składników od rynkowej wyceny aktywów. Jedną z najważniejszych wartości niematerialnych może okazać się 
personel przedsiębiorstwa.
Metoda ta może być całkiem przydatna do wyceny znaków towarowych spółki giełdowej, jeżeli jest ona głównie lub jedynym 
adresem IP w grze (firmy franchisingowe).
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