Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A.
Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN
Data sporządzenia:
23 lipca 2012r.

Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy
Źródło: Bloomberg

Wycena DCF

13,28 PLN

Wycena
porównawcza

14,16 PLN

Wycena końcowa

13,72 PLN

Potencjał
wzrostu/spadku
Cena na ostatnim
zamknięciu sesji
giełdowej 20-07-2010

Udział w indeksie
WIG:
Udział w

0,03%

0,03%

WIG-PL:
Udział w
WIG-SPOŻYWCZY:

+27,02%
10,80 PLN

Kapitalizacja (PLN)

137,681 mln

P/E

14,90

P/BV

1,02

Free Float

24,74%

Płynność na rynku
(w PLN):

1,14%

Średni obrót 1 miesiąc

0,148 mln

Średni obrót 3 miesiące

0,236 mln

Średni obrót 6 miesięcy

0,123 mln

Autor: Edyta Pyzara
Makler Papierów Wartościowych

Kurs aktualny
w [PLN]

7 dni

1 m-c

3 mc-e

6 mc-e

1 rok

10,80

10,51

9,40

9,60

7,00

11,79

Zmiana w proc.

2,76%

14,89%

12,50%

54,29%

-8,40%

WIG
Zmiana w proc.

-0,38%

-0,90%

0,02%

1,59%

-14,23%

Tabela 1. Notowania ZPC OMTUCHÓW S.A. na tle rynku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu bankier.pl. Stan na 20-07-2012

PODSUMOWANIE WYCENY
Bieżący rok obrotowy będzie pierwszym pełnym okresem sprawozdawczym funkcjonowania
grupy kapitałowej ZPC Otmuchów w jej obecnym kształcie. Dwa ostatnie kwartały, od kiedy wyniki
Otmuchowa konsolidowane są z przejętą w 2011 r. spółką PWC Odra, pozwalają zaobserwować
szereg zmian zachodzących w grupie. Warto podkreślić, iż rynek zmiany te odbiera bardzo
pozytywnie, co widoczne jest we wzroście kursu akcji od początku roku o ponad 89%, zdecydowanie
przewyższającym wzrost obserwowany na innych spółkach z branży cukierniczej. W naszej ocenie
potencjał wzrostowy nie został jeszcze wyczerpany, zaś aktualna wycena rynkowa w dalszym ciągu
nie odzwierciedla wartości spółki. Od debiutu w 2010 r. (cena na zamknięciu 29 września: 14,49 zł)
kurs akcji poddany został mocnej przecenie. Poza ogólnym pogorszeniem sytuacji na rynkach
finansowych na spadek notowań wpłynęły gorsze wyniki finansowe na poziomie netto wykazywane
przez spółkę w latach 2010 - 2011, spadek rentowności w 2011 r. wynikający m.in. z kosztów
związanych z restrukturyzacją przejętej spółki oraz rekordowo wysokimi cenami strategicznych dla
branży cukierniczej surowców. Uważamy, że rok 2012 będzie początkiem poprawy wyników
finansowych Otmuchowa, zaś kolejne lata pozwolą w pełni wykorzystywać potencjał nowej, silnej,
konkurencyjnej grupy do umacniania jej pozycji na rynku.
Pozytywnie oceniamy efekty podjętych przez spółkę działań zmierzających do zmiany
struktury sprzedaży, zwłaszcza zmniejszenie w sieci dystrybucji udziału kanału sieciowego na rzecz
nowoczesnego kanału B2B oraz intensyfikację działań proeksportowych. Spółka konsekwentnie
realizuje plan zmniejszenia udziału głównego odbiorcy w całkowitej sprzedaży (przy utrzymaniu
dotychczasowego wolumenu), co jest jednym z jej założeń obowiązujących od czasu debiutu.
Uważamy, że dokonane akwizycje pozwolą spółce na osiągnięcie w kolejnych 2-3 latach efektów
synergii związanych z poszerzeniem gamy oferowanych produktów oraz wykorzystaniem nowych
kanałów sprzedaży do promowania marek własnych. Pozytywnie oceniamy również dokonane przez
spółkę inwestycje, zwłaszcza oddanie na przełomie 2011/2012 r. jednej z najnowocześniejszych w
Europie linii do produkcji żelek. Kilkakrotnie zwiększa ona moce produkcyjne spółki w tej kategorii
produktów, co daje szansę na wzrost przychodów oraz wpływa na rozwój innowacyjności
oferowanych produktów.
Zakładamy, że w kolejnych latach na rynku strategicznych dla branży cukierniczej surowców
obserwowana będzie stabilizacja cen (nieznaczny wzrost w dłuższym horyzoncie czasowym), co
pozwoli spółce na osiągnięcie wyższych marży zysku operacyjnego. Jednak z uwagi na fakt, iż
restrukturyzacja i pełna integracja struktur sprzedażowych w grupie nie została jeszcze zakończona,
ostrożnie szacujemy wzrost marży EBIT w 2012 r. do 6,5% (w 2011r.: 6,4%). Jednocześnie
uważamy, że czynniki wpływające na pogorszenie rentowności w pierwszym kwartale 2012 r.
(koszty przeniesienia produkcji żelek do nowej fabryki w Otmuchowie, intensywna kampania
reklamowa chałwy) nie będą wpływać na wyniki spółki osiągane w kolejnych kwartałach. Zakładamy
wzrost rentowności netto w całym roku 2012 do poziomu 4,56% (w 2011r.: 4,28%); większego
wzrostu rentowności spodziewamy się dopiero w kolejnych latach (uwzględniamy możliwy dalszy
negatywny wpływ wyników Odry na wynik grupy kapitałowej w 2012 r.).
Na podstawie wyników grupy za czwarty kwartał 2011 i pierwszy kwartał 2012 r. szacujemy
znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży spółki w roku 2012 (łącznie w dwóch kwartałach
przychody ze sprzedaży przekroczyły 165 mln zł). Z uwagi na fakt, iż wskazany okres odpowiada
najlepszemu pod względem sprzedaży sezonowi w branży cukierniczej, całkowity przychód ze
sprzedaży w roku 2012 szacujemy na poziomie 287 mln zł (wzrost o 28% r/r). Przy założeniu marży
EBIT na poziomie 6,5% oraz przy uwzględnieniu wzrostu kosztów finansowych (w konsekwencji
wzrostu zadłużenia) oczekujemy osiągnięcia przez spółkę w 2012 r. zysku netto na poziomie 12,2
mln zł (wzrost o ponad 25% r/r).
Uważamy, że aktualna cena rynkowa nie odzwierciedla potencjału wzrostowego spółki,
dlatego rekomendujemy kupno akcji ustalając cenę docelową na poziomie 13,72 zł.

2

WYCENA METODĄ DCF
Założenia do wyceny DCF:
Wolne przepływy pieniężne obliczyliśmy na podstawie naszych prognoz wyników spółki za
okres 2012 – 2021.
Zakładamy znaczący wzrost przychodów spółki w roku 2012 (grupa w obecnym kształcie
funkcjonuje od września 2011 r.) oraz pozytywnie oceniamy perspektywy wzrostu
przychodów w kolejnych latach.
Zakładamy stopniowy wzrost rentowności spółki w kolejnych latach (do roku 2015), przy
czym przyjmujemy ostrożne założenia co do rentowności EBIT w 2012 r. (dalszy wpływ
restrukturyzacji, integracja pionów sprzedaży, logistyki).
Zakładamy stabilizację cen na rynku strategicznych dla spółki surowców w kolejnych 2-3
latach, oraz nieznaczny wzrost cen w kolejnych okresach prognozy.
W wycenie uwzględniamy wzrost organiczny spółki. Zakładamy niższe nakłady inwestycyjne
w roku 2012 i 2013 (zgodne z prognozą wydatków inwestycyjnych na rok 2012) oraz ich
stopniowy wzrost od roku 2014 (przyjmujemy, że od tego roku grupa kapitałowa w pełni
wykorzystywać będzie efekty synergii, koncentrując się na rozwoju innowacyjności
produktów).
Przyjmujemy stopę podatkową 19% w całym okresie prognozy.
Za stopę wolną od ryzyka przyjmujemy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych na
poziomie 5,35% (na podstawie przetargu z dnia 10 maja 2012 r.)
Betę dla spółki przyjmujemy na poziomie 1.
Ustalamy stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2021 na poziomie 1,5%.
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OKRES PROGNOZY
Wartości w
[tys. zł]
Przychody ze
sprzedaży
zmiana
EBIT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

223881

287070

307165

328666

348386

367548

385925

403292

419423

434103

449297

14253
zmiana

Marża EBIT

6,4%

Stopa podatkowa
NOPLAT
Amortyzacja
Zmiana kapitału
obrotowego

28,2%

7,0%

7,0%

6,0%

5,5%

5,0%

4,5%

4,0%

3,5%

3,5%

18660

21502

24650

27174

27934

28944

30247

31037

31690

32349

30,9%

15,2%

14,6%

10,2%

2,8%

3,6%

4,5%

2,6%

2,1%

2,1%

6,50%

7,00%

7,50%

7,80%

7,60%

7,50%

7,50%

7,40%

7,30%

7,20%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

11545

15114

17416

19966

22011

22626

23445

24500

25140

25669

26203

7107

10508

10613

10719

10826

10935

11044

11154

11266

11379

11492

-49771

1056

1067

1077

1088

1099

1110

1121

1132

1143

1155

2022+

Inwestycje

88618

5045

5045

5550

6105

6715

6916

7120

7191

7262

7334

FCFF

-20195

19521

21918

24058

25644

25747

26463

27413

28083

28642

29207

12%

10%

7%

0%

3%

4%

2%

2%

2%

g= 1,5%

17949

18529

18701

18328

16919

15989

15229

14345

13452

12612

76142

zmiana
PV FCFF

Tabela 2. Wycena spółki ZPC Otmuchów S.A. – model DCF
Źródło: Opracowanie własne.

Kalkulacja WACC
Beta

1,00

Zadłużenie (tys. zł) - Dług netto

68908

Stopa wolna od ryzyka

5,35%

Zadłużenie + kapitał własny (tys. PLN)

190940

Premia za ryzyko

5,00%

Zadłużenie/(zadł. + kapitał własny)

36%

Wymagana stopa zwrotu

10,35%

Koszt długu po opodatkowaniu

5,95%

WACC

8,76%

Premia za ryzyko długu

2,0%
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[PLN]

Wartość firmy
PV (FCFF)
PV (wartość rezydualna
zdyskontowana)

Wzrost FCF w nieskończoność

162053

WACC

1,00%

1,50%

2,00%

76142

7,76%

15,61

16,26

17,03

EV

238195

8,26%

14,13

14,65

15,25

Wartość kap. własnego

169287

8,76%

12,87

13,28

13,75

Liczba akcji (tys. szt.)

12748,25

9,26%

11,78

12,11

12,49

13,28

9,76%

10,83

11,10

11,40

Wycena akcji DCF (PLN)

W modelu DCF papiery wartościowe wycenione zostały na 13,28 PLN.
WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ
Wycena metodą porównawczą przeprowadzona została w oparciu o prognozy na lata 20122014. Grupę porównawczą stanowią spółki krajowe oraz zagraniczne o podobnym do ZPC
Otmuchów profilu działalności. Wycena przeprowadzona została z wykorzystaniem wskaźników P/E
(cena do zysku netto przypadającego na jedną akcję) oraz EV/EBITDA (enterprise value do zysku
operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającego na jedną akcję). Za ceny odniesienia
przyjęto kursy zamknięcia z dnia 20.07.2012 r. Dla każdego roku i wskaźnika przyjęliśmy te same
wagi.
Spółka

P/E

EV/EBITDA

2012

2013

2014

2012

2013

2014

NESTLE

17,72

16,35

15,11

11,96

11,05

10,22

DANONE

16,32

14,95

13,35

10,80

10,10

9,39

KRAFT FOODS

16,06

14,50

13,05

10,39

9,70

9,11

COLIAN

11,75

10,98

7,98

7,13

6,01

5,04

MIESZKO

7,12

6,24

5,60

6,71

6,11

5,68

WAWEL

14,66

13,38

12,31

10,21

9,32

8,51

średnia

13,94

12,73

11,23

9,53

8,71

7,99

ZPC OTMUCHÓW

11,25

9,92

8,81

7,08

6,43

5,84

Premia / dyskonto

-19%

-22%

-22%

-26%

-26%

-27%

Wycena cząstkowa
Otmuchów w [PLN]

13,38

13,86

13,76

14,54

14,63

14,78

Wycena wg wskaźnika

13,67

Wartość jednej
akcji Spółki [PLN]

14,65

14,16

Tabela 3. Wycena spółki ZPC Otmuchów S.A. – metoda porównawcza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie serwisu Bloomberg oraz prognoz BM DnB NORD.

W modelu porównawczym papiery wartościowe wycenione zostały na 14,16 PLN.
WYCENA KOŃCOWA
Ostateczna wycena spółki ZPC Otmuchów S.A. opiera się na średniej ważonej wycen
uzyskanych metodą DCF (50 proc.) oraz metodą porównawczą (50 proc.).

Cena
Waga
Wycena

DCF
13,28 PLN
50%

Model porównawczy
14,16 PLN
50%
13,72 PLN

Tabela 4. Wycena końcowa ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne.

Finalnie jedna akcja spółki ZPC Otmuchów została wyceniona na 13,72 PLN.
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OTOCZENIE RYNKOWE
Branża cukiernicza jako jedna z nielicznych praktycznie nie odnotowała w ostatnich latach
spowolnienia gospodarczego. Na przekór wahaniom koniunkturalnym obserwowanym na rynkach
globalnych, rynek słodyczy od kilku lat wykazuje stały kilkuprocentowy wzrost. Wartość rynku
słodyczy w Polsce szacowana jest na ok. 6,5 mld zł. Zgodnie z prognozami Euromonitor
International w kolejnych latach możliwy jest dalszy dynamiczny wzrost, a wartość rynku słodyczy
w 2015 r. powinna przekroczyć 8,6 mld zł. Czynników przemawiających za takim scenariuszem jest
kilka. Po pierwsze, konsumenci nie wykazują skłonności do cięcia wydatków na słodycze, które
traktowane są jako namiastka luksusu (spowolnienie gospodarcze odzwierciedla się w zwiększonym
zainteresowaniu tańszymi markami typu private label). Po drugie, produkty z segmentu premium
cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, a kategoria bombonierek należy w
ostatnich latach do najszybciej rozwijających się pod względem sprzedaży. Najważniejszym jednak
czynnikiem przemawiającym za dalszym dynamicznym rozwojem rodzimego rynku słodyczy jest
znacznie niższe spożycie słodyczy w Polsce w porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarkami
Europy Zachodniej. Przykładowo roczne spożycie czekolady w Polsce wynosi 1,2 kg na osobę,
podczas gdy w Szwajcarii jest to odpowiednio 11 kg, w Niemczech i Belgii 10 kg, a w Wielkiej
Brytanii czy Francji 7 kg. Na jednego Polaka statystycznie przypada rocznie 3 kg spożytych ciastek,
tymczasem spożycie ciastek w Anglii czy Irlandii wynosi odpowiednio 11 i 15 kg na osobę na rok.
Szacuje się, że dystans ten stopniowo będzie się zmniejszał. Wraz ze wzrostem dochodu w krajach
średniorozwiniętych rośnie bowiem spożycie cukru, aż do poziomu ok. 35 kg/rok na osobę. Według
danych GUS za 2010 r. spożycie cukru na rok na 1 osobę wyniosło w Polsce 15,6 kg. Dla
porównania najwyższe spożycie cukru na osobę odnotowuje się w Belgii (około 40 kg rocznie),
najniższe zaś w Etiopii (około 3 kg rocznie).
Największy udział w rynku słodyczy w 2011 r. miał segment wyrobów czekoladowych. Ich
sprzedaż przekroczyła w tym czasie 4,8 mld zł i wzrosła w porównaniu z rokiem 2010 o prawie 4%,
podczas gdy cały rynek słodyczy odnotował wzrost rzędu 3%. Niezwykłą popularnością wśród
konsumentów cieszy się kategoria batonów i wafli (czekoladowych i familijnych). Według danych z
Nielsena w okresie od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. na tę kategorię produktów przypadło 34,7%
rynku słodyczy ilościowo i 34,1% wartościowo, co daje 54,4 mln zjedzonych kilogramów tych
wyrobów – ok. 1,5 kg na statystycznego Polaka. W 2011 r. największe wzrosty wartościowo
odnotowały segmenty: wafli rodzinnych (6,6%), wafli impulsowych (6,3%) oraz pralin i ciastek
(5,5%). Segment czekolad wartościowo szacowany jest na 1,4 mld zł, zaś segment pralin na 1,3
mld zł - są to największe segmenty na polskim rynku słodyczy pod względem wartości sprzedaży.
Zdaniem ekspertów w roku 2012 rynek słodyczy w Polsce może wzrosnąć o kolejne 5-7%
(poszczególne kategorie mogą odnotować wzrost rzędu 10%). Fakt, że rynek słodyczy w Polsce
znajduje się w fazie wzrostowej, przyczynia się do zwiększonego zainteresowania inwestorów
zagranicznych. W ostatnich latach, w miarę nasycania krajowego rynku i postępującej modernizacji
rodzimych wytwórców, zmianie uległ charakter dokonywanych inwestycji. O ile w latach 90.
dominował kierunek budowania własnej infrastruktury produkcyjnej i sieci dystrybucji (na
inwestycje typu greenfield zdecydowały się wówczas takie koncerny jak Mars Incorporated, Cadbury
Schweppes, Stollwerck i Ferrero), aktualnie za najbardziej atrakcyjne uznawane są przejęcia
udziałów w już istniejących przedsiębiorstwach. To właśnie integracja pozioma nadawała w ostatnich
latach kierunek rozwoju polskiej branży słodyczy. Jednym z ważniejszych wydarzeń było przejęcie
jesienią 2004 r. od Nestle marki Goplana przez giełdowy Colian (dawna Jutrzenka), który w 2005 r.
włączył również do swojej grupy kapitałowej Kaliszankę, znaną z marki wafelków Grześki. Rok 2010
to w głównej mierze przejęcie przez amerykański Kraft Foods brytyjskiego producenta słodyczy
Cadbury. W związku z obawami UOKiK o zbytnie umocnienie się Kraft Foods na polskim rynku,
warunkiem transakcji była sprzedaż marki Wedel, której nabywcą został japoński Lotte Holdings.
Cadbury przejął także dystrybucję oraz zakupił następujące marki Leaf Poland: cukierki Hops! oraz
Chałwę Królewską. Firmy Leaf i Fazer wycofały się z polskiego rynku. Fazer sprzedał swoje polskie
marki (Bałtyk) firmie Bomilla. Aktualnie na polskim rynku cukierniczym działa ok. 350 podmiotów.
Udziały w rynkach poszczególnych kategorii słodyczy wielkości 10 - 40% należą do zagranicznych
gigantów, takich jak Kraft Foods, Nestle, Ferrero, Mars. O ich silnej pozycji rynkowej decydują w
głównej mierze technologia (know how), zasoby finansowe, doskonały marketing oraz korzyści
wynikające ze skali prowadzonej działalności. Kolejną grupą podmiotów obecnych na polskim rynku
słodyczy są średnie firmy, których udziały wahają się w przedziale kilku – kilkunastu procent. Są to
znane na rynku, tradycyjne marki, charakteryzujące się wysoką jakością i innowacyjnością
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produktów oraz efektywną siecią dystrybucji. Wśród nich znajdują się notowane na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych: Colian, Wawel, Mieszko i Otmuchów. Ok. 300 pozostałych
podmiotów to małe firmy, o udziałach nie przekraczających 5%, głównie wyspecjalizowane w
wybranej grupie asortymentowej.
Przemysł cukierniczy w znacznej mierze determinowany jest dwoma zjawiskami:
sezonowością i innowacyjnością. Sezonowość przejawia się m.in. w spadku sprzedaży wyrobów
czekoladowych w okresie największych upałów – latem oraz wzrostem popytu na te wyroby zimą i w
okresach świątecznych; zwiększoną sprzedażą pieczywa cukierniczego wiosną czy też wzrostem
popytu na artykuły luksusowe (bomboniery i praliny) przy specjalnych okazjach (oprócz świąt w
ostatnich latach coraz częściej wskazuje się na okres komunijny i walentynkowy). Innowacyjność
wynika z dużej konkurencyjności rynku i podatności konsumentów na aktualnie panujące trendy.
Specyfika rynku cukierniczego wiąże się ze znacznym uzależnieniem wyników całego sektora
od cen poszczególnych grup surowców (głównie cukier, kakao, czekolada, mąka, zboża, orzech
arachidowy, żelatyna) oraz notowań kursów walut oraz cen opakowań (tekstura falista). Cukier jest
towarem, którego produkcja jest niezwykle wrażliwa na zjawiska pogodowe. Fakt znacznej
koncentracji produkcji w określonych regionach (największymi producentami są Brazylia, Indie,
Chiny i Tajlandia, gdzie cukier pozyskiwany jest z trzciny cukrowej; czołowymi producentami buraka
cukrowego są Francja, Rosja, USA, Niemcy i Ukraina) potęguje niekorzystne wahania cen w
przypadku zaistnienia nieodpowiednich warunków klimatycznych. Dla przykładu susze panujące w
Indiach w 2008 r. spowodowały spadek produkcji o ok. 50% w sezonie 2008/2009. Na znaczny
wzrost cen przełożył się wówczas również fakt, że Indie są największym konsumentem cukru, zatem
drastyczny spadek produkcji spowodował konieczność importu surowca. Szacuje się, że globalne
spożycie cukru wzrasta każdego roku średnio o 3%. Skok cen może jednak ograniczyć to tempo
nawet o połowę. Szczyt notowań cukru na nowojorskiej ICE przypadł na pierwszy kwartał 2011 r.
Od tego momentu obserwowana jest korekta. Notowania kontraktów na cukier znajdują się obecnie
36% poniżej szczytu. Podobną sytuację obserwujemy na kontraktach na kakao – pierwszy kwartał
2011 r. okazał się końcem okresu intensywnego wzrostu, a korekta sprowadziła kurs 39% poniżej
szczytu.

Wykres 2. Notowania kontraktów na cukier (SB1) i kakao (CCA) na ICE
Źródło: Bloomberg
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Warto podkreślić, iż podaż kakao (głównymi producentami są kraje afrykańskie) nie jest
elastyczna cenowo, co wynika z faktu, że na pierwsze owoce po posadzeniu drzewka kakaowego
trzeba czekać 4-5 lat, a kakaowiec jest wrażliwy na występujące w klimacie subtropikalnym susze i
powodzie. Również konflikty i problemy w krajach produkujących kakao znajdują natychmiastowe
odzwierciedlenie we wzrostach cen tego surowca. Wokół rynku kakao narasta wiele kontrowersji
związanych z niewolniczą pracą dzieci na plantacjach. Możliwe jest więc, że naciski ze strony
światowych organizacji zajmujących się obroną praw człowieka przyczynią się w przyszłości do
zaprzestania procederu wykorzystywania taniej siły roboczej, co będzie przesłanką do wzrostu cen
surowca w przyszłości. Warto pamiętać, że popyt na kakao jest w miarę stabilny – także w okresie
recesji. Z kolei wzrost globalnego popytu na cukier, który w krajach wchodzących w fazę
przyspieszonego rozwoju objawia się wzrostem spożycia indywidualnego, a w krajach
wysokorozwiniętych wzrostem konsumpcji różnego rodzaju produktów zawierających cukier,
pozwala przypuszczać, że w długim horyzoncie czasowym notowania tego surowca również będą
miały charakter wzrostowy. Wrażliwość podaży surowców na wspomniane czynniki klimatycznopolityczne oraz fakt, że rynek cukru (i kakao) jest mocno zlewarowany (tym samym wrażliwy na
spekulacje i skorelowany z ogólnymi trendami na rynkach surowcowych) nie pozwalają zapomnieć o
znacznej zmienności notowań w krótszych okresach.
Na cenę cukru istotny wpływ wywierać mogą także regulacje rynku odnoszące się do
wielkości produkcji, cen minimalnych, ceł eksportowych i importowych. Kraje Unii Europejskiej, jak
również inne gospodarki świata, próbują za pomocą wspomnianych regulacji wzmocnić pozycję
lokalnych producentów oraz poprawić efektywność produkcji. Nie zawsze jednak ingerencja w rynek
przynosi pozytywne skutki. W Polsce narzucenie limitów produkcyjnych i eksportowych w 2011 r.
wywołało niedobór na rynku: zapotrzebowanie wyniosło 1,7 mln ton, produkcja zaś 1,4 mln ton.
Konieczność importu ostatecznie przyczyniła się do wzrostu cen cukru.
Wpływ kursów walut na notowania cukru wynika w głównej mierze z tego, iż 42% eksportu
tego surowca pochodzi z Brazylii. Stąd duże znaczenie ma siła i stabilność brazylijskiej waluty –
reala, a także jej relacja do międzynarodowej waluty rozliczeniowej – dolara. W sytuacji silnego
reala eksport staje się mniej opłacalny dla brazylijskich producentów, którzy mogą skierować swoją
uwagę na inne – bardziej opłacalne rynki, np. rynek biopaliw. Produkcja bioetanolu jest
konkurencyjna dla produkcji cukru także z innego powodu – wiele krajów wspiera swoją polityką
produkcję biopaliw. Wzrosty cen ropy naftowej, które podwyższają koszty produkcji, dodatkowo
mogą skłaniać producentów do zmniejszenia podaży cukru, uwidaczniając jednocześnie konieczność
rozwijania alternatywnych źródeł energii – w tym właśnie wspomnianych biopaliw.
Dostępne prognozy cen surowców nie są w stanie uwzględnić wpływu wszystkich możliwych
czynników popytowych, podażowych czy koniunkturalnych (już samo spowolnienie gospodarcze w
strefie Euro może przełożyć się na zmniejszone zapotrzebowanie na cukier). Szacunki dotyczące
światowego bilansu cukru przemawiają za spadkiem cen. Wg prognoz Australijskiego Biura ds.
Rolnictwa, Gospodarki i Nauki ABARES produkcja cukru na świecie w sezonie 2011/2012
(październik/wrzesień) wyniesie 175,4 mln ton, a jego spożycie 168,3 mln ton. Nadwyżka
produkcyjna w wysokości 7,1 mln ton (w sezonie 2010/2011 wyniosła zaledwie 1 mln ton) zdaniem
australijskich analityków może w tym sezonie spowodować oscylowanie cen cukru w okolicach 20,9
UScts/Ib (ok. 471 USD/t) – szacunki dotyczą cen surowego cukru notowanego na giełdzie w Nowym
Yorku. Pojawiające się jednak informacje dotyczące opóźnień zbiorów w Brazylii czy silnego
zapotrzebowania na biały cukier ze strony rynku chińskiego (szacuje się, że Chiny będą musiały
sprowadzić w tym roku 3 mln ton cukru) powodują wzrost napięcia na rynku. Wszelkie dane o
istotnym zmniejszeniu podaży lub wzroście popytu mogą w każdej chwili przyczynić się do wzrostu
cen. W nawiązaniu do szacunków ABARES można zatem przypuszczać, iż w najbliższym czasie mało
prawdopodobny jest znaczący spadek cen cukru poniżej obserwowanych obecnie poziomów.
Bardziej realna wydaje się stabilizacja cen. Natomiast w dłuższym horyzoncie czasowym, zakładając
dalszy systematyczny wzrost konsumpcji cukru na świecie (wg ISO w ciągu ostatnich 14 lat średni
wzrost konsumpcji cukru na świecie wyniósł 2,28% r/r, przy czym w żadnym z badanych lat
dynamika nie była ujemna), można spodziewać się wzrostu cen tego najważniejszego dla branży
cukierniczej surowca.
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GRUPA KAPITAŁOWA
Grupa kapitałowa Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. składa się z jednostki
dominującej Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. oraz jej jednostek zależnych:
§

Victoria Sweet Sp. z o.o.
Spółka należy do grupy kapitałowej od 26 marca 2008 r. (ZPC Otmuchów nabyły w tym dniu
100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Victoria Sweets Sp. z o.o. w Siedlcach, Oddział
w Gorzyczkach, zajmującej się produkcją m.in. wyrobów żelowych, galaretki, pianki w
czekoladzie, ptasiego mleczka i innych wyrobów cukierniczych oraz nabyły nieruchomości
gruntowe wraz z obiektami produkcyjnymi w miejscowości Gorzyczki.). Podstawowym
przedmiotem działalności spółki jest wynajem maszyn i urządzeń. Od maja 2011 r. spółka
świadczy także usługi spedycyjne.

§

Jedność Sp. z o.o.
W grupie kapitałowej od 2 listopada 2010 r. (ZPC Otmuchów nabyły w tym dniu udziały
stanowiące 96,3% kapitału zakładowego spółki Jedność Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości
Wschowa). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja pellet na snacki i
prażynki. Spółka posiada statut zakładu pracy chronionej.

§

Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A.
Wskutek nabycia w dniu 6 maja 2011 r. udziałów w spółce Colian Investment Sp. z o.o.
stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, ZPC Otmuchów weszły w posiadanie
(należących do tej pory do Colian Investment) akcji PWC Odra S.A. stanowiących 21%
kapitału zakładowego tej spółki. W dniu 13 września 2011 r. ZPC Otmuchów zawarły umowę
objęcia akcji PWC Odra, skutkiem czego było przejęcie po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego PWC Odra 22 września 2011 r. kontroli nad tą spółką. ZPC Otmuchów posiadają
łącznie z akcjami nabytymi wcześniej pakiet kontrolny stanowiący 63,96% udziału w kapitale
zakładowym PWC Odra.
PWC Odra S.A. jest przedsiębiorstwem cukierniczym o szacowanym udziale w krajowym
rynku cukierniczym rzędu ok. 5%. Spółka zajmuje się w głównej mierze produkcją
karmelków twardych i nadziewanych, czekoladek nadziewanych, wyrobów czekoladowych,
chałwy, sezamków, irysów, pomadek, gumek rozpuszczalnych oraz drażetek.

§

Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.
W grupie kapitałowej od 6 maja 2011 r. (dawniej Colian Investment Sp. z o.o.; dnia 20
czerwca 2011 r. dokonano zmiany nazwy na Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.). Działalność
spółki polega na świadczeniu usług doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i
zarządzania.

§

Otmuchów Marketing Sp. z o.o.
W grupie kapitałowej od 25 października 2011 r. Spółka realizuje funkcje marketingowe dla
wszystkich spółek w Grupie kapitałowej.
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Wykres 3. Grupa kapitałowa ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Materiały korporacyjne – ZPC Otmuchów S.A.

AKCJONARIAT
Głównym akcjonariuszem ZPC Otmuchów jest spółka Xarus Holdings Limited, należąca do
specjalizującej się w dziedzinie inwestycji kapitałowych grupy Warsaw Equity Management. Podmiot
ten posiada akcje uprawniające do wykonywania 50,92% łącznej liczby głosów na WZA.
Ujawnionymi akcjonariuszami finansowymi są także: OFE PZU Złota Jesień, Amplico OFE oraz PKO
BP Bankowy OFE. O ostatnich zmianach w akcjonariacie spółka informowała w raporcie bieżącym 2
lipca 2012 r. (zwiększenie zaangażowania OFE PZU z 9,99% do 11,61% łącznej liczby głosów).

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów
na WZA

Xarus Holdings Limited
OFE PZU Złota Jesień
Amplico OFE
PKO BP Bankowy OFE
Pozostali akcjonariusze
Ogólna liczba akcji

6 491 750
1 481 333
900 000
724 498
3 150 669
12 748 250

6 491 750
1 481 333
900 000
724 498
3 150 669
12 748 250

% udział
łącznej liczby
głosów
50,92%
11,61%
7,05%
5,68%
24,74%
100,0%

Tabela 5. Struktura akcjonariatu – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne

WŁADZE
Funkcję Prezesa Zarządu od 2000 r. pełni Pan Bernard Węgierek (związany z ZPC Otmuchów
od 1994 r.). Od września 2011 r. Wiceprezesem Zarządu i jednocześnie Dyrektorem Finansowym
jest Pan Mariusz Popek. W skład rady nadzorczej wchodzą Przewodniczący: Pan Mariusz Banaszuk
oraz dwóch członków: Panowie Jacek Giedrojć oraz Witold Grzesiak. Z dniem 12 lipca rezygnację z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli Panowie: Dariusz Górka oraz Jakub Bartkiewicz
(rezygnacja powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji
poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie daje
prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu).
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PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. są jednym z największych w Polsce
producentów prywatnych marek w kategoriach: tradycyjne wyroby cukiernicze, wyroby śniadaniowe
i słone przekąski wytwarzanych dla sieci handlowych i międzynarodowych koncernów spożywczych.
Spółka produkuje również wyroby spożywcze pod własnymi brandami.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest:
§ Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (chrupki śniadaniowe w kształcie kuleczek,
muszelek, krążków, kółeczek o różnych smakach, płatki kukurydziane, płatki kukurydziane
glazurowane, produkty śniadaniowe zbożowe do bezpośredniego spożycia, np. musli);
§

Przetwarzanie oraz konserwowanie ziemniaków (smażone sneksy i prażynki – przekąski
ziemniaczane, pszenne, pszenno – ziemniaczane);

§

Produkcja czekolady, kakao i wyrobów cukierniczych (mleczko w czekoladzie, śliwka w
czekoladzie, pianka w polewie, landryny, żelki, galaretka o smaku owocowym);

§

Produkcja pellet na snacki i prażynki (pellety pszenne, ziemniaczane, wielozbożowe i
ekologiczne).

ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA
Analiza ekonomiczno – finansowa obejmuje okres trzech lat i przeprowadzona została w
oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe z lat 2009 – 2011. Analizie poddano także wyniki
uzyskane przez spółkę w pierwszym kwartale 2012 r. Roczne skonsolidowane sprawozdania
finansowe publikowane w tym okresie uwzględniają wyniki przejmowanych spółek, które
konsolidowane były metodą pełną w trakcie roku obrotowego (od listopada 2010 r. konsolidacją
objęte są sprawozdania spółki Jedność Sp. z o.o., od 30 września 2011 r. sprawozdania PWC Odra
S.A.). Fakt ten wielokrotnie został odnotowany w trakcie analizy poszczególnych pozycji sprawozdań
czy wskaźników. Zaistniałe wydarzenia są bowiem w naszej ocenie na tyle istotne, że
nieuwzględnienie ich mogłoby prowadzić do zbyt powierzchownej, a tym samym błędnej
interpretacji sytuacji spółki.
Struktura majątkowo – kapitałowa
Lata 2009 – 2011 to okres intensywnego wzrostu poziomu aktywów. Suma bilansowa
zwiększyła się w tym czasie o ponad 164% ze 105.304 tys. zł w 2009 r. do 278.561 tys. zł. w roku
2011. Na imponujące tempo wzrostu poziomu aktywów wpłynęły w znacznej mierze dokonane
przez spółkę akwizycje. Włączenie do konsolidacji sprawozdań spółek zależnych rzutuje jednak na
zmianę struktury aktywów – w 2011 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł
67,78%, podczas gdy w latach 2009-2010 było to kolejno 58,58% oraz 50,87%.

Struktura aktywów (tys. zł)

Wykres 4. Struktura aktywów ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki
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Na wzrost poziomu aktywów trwałych w 2011 r. wpłynęła także aktywna polityka
inwestycyjna. Spółka oddała do eksploatacji jedną z najnowocześniejszych w Europie linię do
produkcji żelek (w fabryce żelek w Otmuchowie) oraz przeprowadziła modernizację zakładu w Nysie.
Wysoki poziom aktywów trwałych w aktywach ogółem z jednej strony przyczynia się do
zmniejszenia elastyczności spółki na czynniki zewnętrzne determinujące jej działalność, z drugiej
jednak stanowi podstawę do dalszego rozwoju: dokonane inwestycje w środki trwałe mogą w
przyszłości przyczynić się do dalszego wzrostu skali działalności i ekspansji w określonych
segmentach (np. perspektywiczny rynek żelek w Polsce).

Struktura pasywów (tys. zł)

Wykres 5. Struktura pasywów ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Analizując strukturę aktywów w powiązaniu ze strukturą pasywów, warto zwrócić uwagę na
wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym, który w 2011 r. wyniósł 98% (pożądana
wartość tego wskaźnika wynosi 100% lub więcej). Wskaźnik ten w dalszym ciągu znajduje się na
bezpiecznym poziomie, mimo iż w latach 2009 – 2010 był wyższy i wynosił odpowiednio 110 i
148%. W każdym z badanych lat przynajmniej 2/3 aktywów stałych pokrytych było kapitałem
własnym, co przyczynia się do pozytywnej oceny struktury majątkowo – kapitałowej spółki.
W roku 2011 nastąpił znaczny wzrost udziału zobowiązań ogółem w pasywach ogółem –
wyniósł on 52,85%, podczas gdy w roku 2010 było to 39,21%. Wzrost zobowiązań spółki wynika
głównie z poczynionych inwestycji oraz dokonanych akwizycji. Zobowiązania długoterminowe
wzrosły w 2011 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 96,22%, krótkoterminowe – o 110,04%.
Na wysoki przyrost zobowiązań w głównej mierze wpłynęły: wzrost długoterminowych zobowiązań z
tytułu pożyczek i kredytów (o 83% r/r) oraz pożyczek i kredytów krótkoterminowych (o 238% r/r),
a także wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług (o 82%), wynikający przede wszystkim z
poszerzenia skali działalności (wzrosły przychody ze sprzedaży, wartościowo wzrosły więc
zobowiązania wobec dostawców). Spadek udziału kapitałów własnych w pasywach ogółem zwiększa
szeroko pojmowane ryzyko stabilności finansowej spółki. Stosunek zobowiązań ogółem do pasywów
ogółem, wynoszący dla spółki w I kwartale 2012 r. 54%, jest zdecydowanie wyższy od tego
wskaźnika obliczonego dla dwóch innych spółek z branży cukierniczej notowanych na GPW: Colian i
Mieszko. Dla tych spółek po I kwartale 2012 r. zobowiązania ogółem stanowią ok. 26% pasywów
ogółem. Dla trzeciej spółki z GPW – Wawel – relacja ta jest znacznie wyższa niż w przypadku
Otmuchowa i wynosi aż 70%. Warto zwrócić uwagę na to, iż wzrost zadłużenia doprowadził do
sytuacji, w której część aktywów długoterminowych jest finansowana ze źródeł krótkoterminowych
– zarówno w roku 2011, jak i w I kwartale 2012 r. w spółce występuje ujemy poziom kapitału
obrotowego netto (I kw. 2012 r.: -3.615 tys. zł, rok 2011: -4.671 tys. zł, rok 2010: +45.100 tys. zł,
rok 2009: +6.089 tys. zł). W I kwartale 2012 r. ponownie odnotowano wzrost zobowiązań
krótkoterminowych: o 15% w stosunku do IV kwartału 2011 r.
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Wykres 4. Struktura pasywów w ujęciu kwartalnym - ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Wzrost udziału majątku trwałego w aktywach ogółem oraz wzrost zadłużenia (przy
jednoczesnym spadku udziału kapitałów własnych w pasywach ogółem) wynikają z realizowanej
przez spółkę strategii rozwoju. Dalsza analiza obejmująca m.in. wyniki osiągane na różnych
poziomach działalności wykaże okresowe pogorszenie sytuacji finansowej spółki w niektórych
obszarach (zwłaszcza rentowności). Jest to jednak naturalną konsekwencją zmian zachodzących w
grupie. Zmiany te znajdują również odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych generowanych
przez spółkę.
Przepływy pieniężne (tys. zł)
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto
Środki pieniężne na koniec okresu

2009

2010

2011

18 604

6 413

25 751

-22 270

-34 502

-88 592

3 709

48 756

43 074

43

20 667

-19 767

580

21 261

1 506

Tabela 5. Przepływy pieniężne – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

W każdym z lat 2009 – 2011 spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z
podstawowego rodzaju prowadzonej działalności (dodatnie przepływy z działalności operacyjnej). W
każdym z badanych lat wystąpiły ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, świadczące o
nabywaniu przez spółkę składników aktywów (nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych w związku z przejęciem PWC Odra spowodowało w 2011 r. wypływ
gotówki w wysokości 88.618 tys. zł, co niemal w całości wyjaśnia ujemne przepływy pieniężne z
działalności inwestycyjnej w badanym roku). Dodatnie przepływy z działalności finansowej wiążą się
z pozyskiwaniem przez spółkę źródeł finansowania – w tym przypadku najistotniejszymi
wydarzeniami były: wzrost kapitałów własnych w 2010 r. (emisja akcji w związku z ofertą
publiczną) oraz wzrost zadłużenia w 2011 r. (przejęcie PWC Odra). W 2011 r. przepływy pieniężne
netto przyjmują wartość ujemną. Spółka sfinansowała bowiem część inwestycji wolnymi środkami
pieniężnymi, którymi dysponowała na koniec roku 2010, stąd obserwowany istotny spadek środków
pieniężnych z 21.261 tys. zł na koniec roku 2010 do 1.506 tys. zł na koniec roku 2011.
W dłuższym okresie czasu w związku z dokonanymi akwizycjami spółka dążyć będzie do
uzyskania efektów synergii przy optymalnym wykorzystaniu stopnia dźwigni finansowej, natomiast
nakłady poniesione na inwestycje w środki trwałe mogą mieć znaczne przełożenie na wzrost skali
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prowadzonej działalności. Aktualna struktura majątkowo – kapitałowa nie budzi większych
zastrzeżeń i w naszej ocenie podjęte przez spółkę działania budują solidne podstawy do dalszego
rozwoju.
Analiza przychodów ze sprzedaży
Podstawowymi segmentami produktów oferowanych przez spółkę są: słodycze, wyroby
śniadaniowe, słone przekąski oraz pellety.

Wykres 5. Udziały segmentów w przychodach ze sprzedaży – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Segment słodyczy jest segmentem, który wygenerował w 2011 r. największy przychód
(45%). Jego intesywny rozwój związany jest z przejęciem przez Grupę Otmuchów PWC Odra. Dzięki
temu do gamy oferowanych przez Grupę słodyczy dołączyły chałwa, sezamki, karmelki, praliny oraz
inne marki własne wyrobów czekoladowych PWC Odra. Chałwa wytwarzana jest przez PWC Odra
(lidera na rynku chałwy) według tradycjnych repceptur od 1951 r., przy zachowaniu ręcznej metody
wytwarzania. Pomadki mleczne, takie jak irysy czy krówki, to cukierki wytwarzane z masy
pomadkowej mlecznej, barwione i z dodatkiem substancji zapachowych. Wyroby czekoladowe
zaliczane są do wyrobów z mas tłustych, których zewnętrzną masą jest kuwertura w ilości nie
mniejszej niż 20%. Są to m.in. Michałki, Galaretki Opolanki, Trufle, Ja i ty, Bananki (czekoladki z
nadzienieniem piankowym), Frutogello, a także nowe produkty pod marką Love Sweets (Duetki oraz
galaretki w czekoladzie „Choco Banana”). Dominującymi produktami segmentu słodyczy, oprócz
wymienionych wyrobów czekoladowych, są mleczka (najpopularniejszym produktem jest marka
Love Milk) oraz żelki. W nowej ofercie oprócz klasycznych żelków w kształcie misiów i dżdżownic
znajdują się żelki z nadzieniami na bazie soków, żelki w posypkach, w postaci pianek czy żelki w
nowych, niestandardowych kształtach.
W 2011 r. 26% całkowitych przychodów ze sprzedaży wygenerował segment wyrobów
śniadaniowych. Czołowymi produktami w tej grupie są wytwarzane z pełnych ziaren zbóż produkty
śniadaniowe o różnych kształtach i dodatkach smakowych. Nowością są tu płatki Duo (połączenie
kulek lub muszelek o smaku waniliowym i czekoladowym), a także nie oferowany do tej pory
szeroki asortyment musli w postaci batonów i płatków oraz batony zbożowe. W 2011 r. Grupa
rozpoczęła także produkcję żywności dla dzieci do 3 roku życia.
Segment słonych przekąsek funkcjonuje od 1992 r. Głównymi produktami są tu chrupki
kukurydziane oraz prażynki produkowane z pellet ziemniaczanych, ziemniaczano zbożowych i
zbożowych. Nowość stanowią Multigrainy, czyli sneksy wielozbożowe o różnych smakach
zawierające błonnik. Flagowymi wyrobami w tej grupie asortymentowej są chrupki Bingo oraz
prażynki Tip Top, które są dostępne w większości sklepów na terenie całego kraju. W 2011 r.
przychody z tego segmentu stanowiły 14% całkowitych przychodów ze sprzedaży.
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Ostatnim segmentem, odpowiedzialnym za 9% przychodów ze sprzedaży, jest segment
pelletów. Pellety są półproduktem ekstrudowanym, który wytwarzany jest z różnorodnych
mieszanek surowców ziemniaczanych i zbożowych. Segment ten obejmuje pellety ziemniaczane,
wielozbożowe i pszenne, które pod wpływem wysokiej temperatury (wysmażenia w gorącym oleju
lub ekspandowania w gorącym powietrzu) zamieniają się w smaczne przekąski, takie jak snacki czy
prażynki. Szeroka oferta pellet o zróżnicowanych składach surowcowych, smakach, kształtach i
strukturze możliwa jest dzięki innowacyjnej technologii produkcji stosowanej przez należącą do
Grupy kapitałowej spółkę Jedność Sp. z o.o..
Pozostałe przychody stanowiące 5% ogółu przychodów, niezaklasyfikowane do żadnego z
powyższych segmentów, wynikają m.in. ze sprzedaży materiałów i towarów oraz usług.
ZPC Otmuchów prowadzi działalność przede wszystkim na obszarze geograficznym Polski. W
2011 r. 89% sprzedaży miało miejsce na terytorium Polski. Pozostałymi rynkami zbytu są m.in.:
Czechy, Wielka Brytania, Dania, Węgry, Rosja, Słowacja, Chorwacja i Rumunia. Warto podkreślić, że
struktura sprzedaży zagranicznej uległa rozdrobnieniu na wiele krajów na skutek włączenia do
grupy kapitałowej nowych spółek. Strukturę sprzedaży wg obszarów geograficznych w 2011 r.
obrazuje poniższy wykres. Pozostałe obszary obejmują takie kraje, jak: Niemcy, Hiszpania, Włochy,
Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, Arabia Saudyjska, USA, Australia.

Wykres 6. Obszary geograficzne sprzedaży – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Sprzedaż wyrobów realizowana jest głównie do klientów sieciowych. Udział kanału sieci
handlu detalicznego w sprzedaży w 2011 r. wyniósł ponad 68%. Na drugim miejscu (z udziałem ok.
13% w 2011 r.) znajduje się kanał hurtowy, czyli sprzedaż bezpośrednio do sklepów, hurtowni i hal
cash&carry. Największymi odbiorcami są liderzy rynku spożywczego, tacy jak: Biedronka, Lidl, Real,
Carrefour czy Kaufland. Istotnym ryzykiem dla działalności spółki jest znaczna koncentracja
sprzedaży u jednego odbiorcy. W 2011 r. udział największego klienta (sieć Biedronka) w
przychodach ze sprzedaży wynosił ok. 50%, w pierwszym kwartale 2012 r. – ok. 42%. Spółka
planuje stopniowo zmniejszać ten udział do poziomu poniżej 40% (jak widać cel ten jest stopniowo
realizowany; dla porównania w 2010 r. kształtował się on na poziomie ok. 63%). Działania
zmierzające do dywersyfikacji struktury odbiorców, oprócz istotnie wpływających na zmianę tej
struktury akwizycji innych podmiotów, polegają przede wszystkim na zwiększaniu sprzedaży
eksportowej, pozyskiwaniu nowych klientów z sektora B2B oraz rozwijaniu własnych produktów w
segmentach niszowych. Jednostkowy udział w przychodach ze sprzedaży pozostałych klientów
znajduje się na zdecydowanie bezpieczniejszym poziomie i nie przekracza 10%.
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Wykres 7. Przychody ze sprzedaży ZPC Otmuchów S.A.w latach 1998 – 2011.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

W latach 1998 – 2011 widoczny jest systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Ich
wartość w roku 2011 wyniosła 223.881 tys. zł i była o ponad 45% wyższa niż w roku 2010.
Kwartałami, w których spółka osiąga najwyższe przychody, są zwykle kwartał czwarty i pierwszy wynika to z sezonowości branży cukierniczej. Należy jednak pamiętać, iż zaobserwowany w
czwartym kwartale 2011 r. intensywny wzrost przychodów ze sprzedaży (o ponad 76% w stosunku
do czwartego kwartału roku 2010) jest także związany z włączeniem do konsolidacji przychodów
przejętej spółki PWC Odra, nie wynika zaś wyłącznie z udanego dla spółki sezonu zimowego.
Przychody osiągnięte w pierwszym kwartale 2012 r. na poziomie 81.198 tys. zł potwierdzają fakt, że
łącznie grupa kapitałowa w istotny sposób zwiększyła skalę prowadzonej działalności. Zasadnym
jest zatem oczekiwanie kontynuacji pozytywnej tendencji dotyczącej wysokości przychodów ze
sprzedaży w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Wykres 8. Przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki
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Analiza kosztów
W roku 2011 istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów własnych sprzedaży
był znaczący wzrost cen surowców (głównie cukier, kakao, kuwertura) obserwowany głównie w
pierwszej połowie roku. Negatywny wpływ wysokich cen surowców na wyniki spółki spotęgowało
silne osłabienie złotego w stosunku do euro w drugiej połowie roku. Wprawdzie około 75% wartości
całości zakupów surowców zawierane jest w złotówkach, jednak w pozostałych kontraktach,
zawieranych przede wszystkim z podmiotami zagranicznymi, walutą rozliczeniową jest euro lub
dolar.
Przychody vs koszty własne sprzedaży (tys. zł)

250000
200000
150000

Przychody ze sprzedaży

100000

Koszty własne sprzedaży

50000
Wykres 9. Przychody vs koszty własne sprzedaży – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Na poziomie skonsolidowanym ponad 45% wzrostowi przychodów ze sprzedaży (rok 2011 do
roku 2010) towarzyszy ok. 43% procentowy wzrost kosztów własnych sprzedaży. Po uwzględnieniu
pozostałych przychodów spółce udało się wypracować imponujący wzrost zysku brutto ze sprzedaży
o 53,75%. Z uwagi jednak na fakt, iż 185,5 mln z 228,7 mln zł przychodów ze sprzedaży
wypracowanych zostało przez jednostkę dominującą, warto zwrócić uwagę na dynamikę przychodów
i kosztów własnych sprzedaży na poziomie jednostkowym. Wpływ cen surowców na wynik brutto ze
sprzedaży na poziomie jednostkowym jest zdecydowanie bardziej widoczny. W roku 2011 spółce
(jednostce dominującej) udało się osiągnąć wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 20% r/r,
koszty własne sprzedaży wzrosły jednak o 27%. Ostatecznie zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o
symboliczne 0,37%.

Struktura kosztów (tys. zł)

Wykres 10. Struktura kosztów – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki
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Powracając do analizy skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej warto podkreślić, iż
w roku 2011 nastąpił wzrost kosztów sprzedaży (55% r/r), kosztów ogólnego zarządu (98,7%),
pozostałych kosztów operacyjnych (731%) oraz kosztów finansowych (90,6%), co przełożyło się na
pogorszenie dynamiki zysku operacyjnego, brutto i netto.
Analiza wyników
Wynik finansowy (tys. zł)

36 645

Dynamika
2010/2009
-2,21%

56 340

Dynamika
2011/2010
53,75%

13 693
12 801

-6,26%
-6,84%

14 253
12 183

4,09%
-4,83%

10 479

-5,72%

9 705

-7,39%

2009

2010

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

37 475

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Wynik brutto

14 607
13 741

Zysk (strata) netto

11 115

2011

Tabela 6. Wyniki finansowe – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

W 2011 r. ponad 53% dynamika wzrostu zysku brutto nie została przeniesiona na kolejne
poziomy działalności. Głównie w następstwie procesów restrukturyzacyjnych PWC Odra zysk z
działalności operacyjnej wzrósł zaledwie o 4,09% r/r. Wyższe niż w 2010 r. koszty finansowe
przyczyniły się do spadku wyniku brutto o 4,83% r/r. Zysk netto zmniejszył się o 7,39% r/r.
Procesy restrukturyzacyjne mogą jeszcze w najbliższych kwartałach rzutować na wynikach spółki.
Pozytywnie należy jednak interpretować duży wzrost w 2011 r. zysku brutto ze sprzedaży
(53,75%). W momencie, gdy spółka upora się z procesami restrukturyzacyjnymi i będzie w stanie w
pełni wykorzystać potencjał przejętych spółek, powinno to mieć przełożenie na wzrost zysków na
pozostałych poziomach działalności.

Wykres 11. Struktura wyników w ujęciu kwartalnym – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności
Stopa marży brutto
Rentowność sprzedaży brutto
Rentowność sprzedaży netto
Rentowność sprzedaży
Rentowność EBIT
Rentowność EBITDA
ROA
ROE

2009

2010

2011

IQ 2011

IQ 2012

26,67%
9,74%
7,88%
10,64%
10,35%
12,61%
10,56%
24,98%

23,79%
8,23%
6,74%
8,57%
8,80%
11,52%
5,72%
9,45%

25,17%
5,37%
4,28%
7,53%
6,28%
9,44%
3,48%
8,14%

21,66%
7,11%
5,84%
7,38%
7,49%
10,36%
6,20%
10,40%

26,09%
5,00%
3,49%
6,93%
6,08%
9,26%
3,50%
7,90%

Tabela 7. Wskaźniki rentowności – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki
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Z wyjątkiem stopy marży brutto, w badanym okresie nastąpił widoczny spadek wskaźników
obrazujących rentowność przedsiębiorstwa. Stopa marży brutto utrzymywała się przez wszystkie 3
lata na wysokim poziomie (od 23,79 do 26,67%), a zatem zysk brutto ze sprzedaży odniesiony do
obrotu świadczył o znacznym stopniu dochodowości spółki na podstawowym poziomie działalności.
Wzrost kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży (zwłaszcza w 2011 r.) spowodował spadek
rentowności sprzedaży w 2010 i 2011 r. w odniesieniu do roku 2009. Jeszcze większy spadek
zaobserwować można na poziomie rentowności sprzedaży brutto i netto, co jest konsekwencją
uzyskiwania przez spółkę w kolejnych latach coraz niższego wyniku finansowego (przed i po
opodatkowaniu) przy jednoczesnym znacznym wzroście przychodów ze sprzedaży . Zmniejszeniu
uległa stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE), głównie w wyniku emisji akcji w 2010 r., przy czym
zwiększeniu kapitałów własnych nie towarzyszył wzrost zysku netto. ROE na poziomie 8,14% w
2011 r. jest zdecydowanie niższy niż wskaźnik ten liczony np. dla spółek Mieszko czy Wawel, który
w 2011 r. wyniósł odpowiednio 17,7% oraz 21,6%. Spośród spółek z branży notowanych na GPW
tylko Colian odnotował w 2011 r. niższy wskaźnik ROE na poziomie 3,2%. Jeszcze większy spadek
obserwowany jest dla wskaźnika ROA, obrazującego stopę zwrotu z aktywów. Wzrost wartości
majątku trwałego i obrotowego wynikający z dokonanych inwestycji oraz akwizycji nie pozwolił
spółce na wygenerowanie dodatkowych zysków w 2011r. Nie zmienia to jednak faktu, iż spadek
rentowności może być tylko przejściowy. Dokończenie procesu restrukturyzacji przejętej spółki PWC
Odra oraz stabilizacja na rynku strategicznych dla spółki surowców mogą w kolejnych okresach
przyczynić się do wygenerowania wyższych zysków. Spółka jest bowiem rentowna, a konsekwencja
w utrzymywaniu wysokiego poziomu marży brutto, widoczna w pierwszym kwartale 2012 r., przy
zmniejszonym oddziaływaniu wspomnianych czynników generujących koszty, może pozytywnie
przekładać się na wynik finansowy w kolejnych latach.
Wskaźniki płynności
Wskaźniki płynności

2009

2010

2011

IQ 2011

IQ 2012

Wskaźnik płynności bieżącej

1,16

2,00

0,95

2,08

0,97

Wskaźnik płynności przyspieszonej

1,01

1,79

0,76

1,81

0,76

Tabela 8. Wskaźniki płynności – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest jedną z podstawowych wytycznych,
którymi powinno kierować się każde przedsiębiorstwo. Płynność finansową ZPC Otmuchów S.A.
obrazują wskaźniki płynności bieżącej i przyspieszonej. Optymalny poziom pierwszego wskaźnika
powinien znajdować się w przedziale 1,2 – 2,0. O ile w latach 2009 – 2010 wartości wskaźnika
płynności bieżącej znajdowały się w pobliżu wartości postulowanych, w roku 2011 wskaźnik ten
wyniósł 0,95. Nie jest to wprawdzie skrajnie niska wartość (aktywa bieżące w 95% pokrywają
zobowiązania bieżące), znajduje się jednak poza optymalnym przedziałem i w porównaniu z
wartościami wskaźnika z dwóch poprzednich okresów, wskazuje na spadek płynności bieżącej
spółki. Wynika on przede wszystkim z ponad dwukrotnego wzrostu wartości zobowiązań
krótkoterminowych w 2011 r. (głównie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz
zobowiązań z tytułu dostaw i usług), przy nieznacznym spadku wartości aktywów obrotowych (z 90
mln zł w 2010 r. do 89,8 mln zł w roku 2011; największy wpływ na spadek wartości aktywów
obrotowych miał spadek środków pieniężnych w związku z dokonanymi inwestycjami o prawie 19,8
mln zł – spółka niemal w całości wykorzystała wolne środki pieniężne znajdujące się w jej
posiadaniu na koniec 2010 r., tak że w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 wartość środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła ok. 1,5 mln zł). Wskaźnik płynności bieżącej w pierwszym
kwartale 2012 r. był nieznacznie wyższy niż w całym roku 2011 i wynosi 0,97.
Podobna sytuacja obserwowana jest w przypadku wskaźnika płynności przyspieszonej. W
latach 2009 – 2010 wartości tego wskaźnika znajdowały się w optymalnym przedziale (1,0 lub
więcej), w roku 2011 widoczny jest istotny spadek do poziomu 0,76 (podobną wartość wskaźnik
przyjmuje dla pierwszego kwartału 2012 r.).
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Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki zadłużenia

2009

2010

2011

Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik

0,58
1,37
0,38
0,52
2,59

0,39
0,65
0,37
0,24
3,24

0,53
1,23
0,36
0,44
3,08

ogólnego zadłużenia
zadłużenia kapitału własnego
zadłużenia długoterminowego w zobowiązaniach ogółem
zadłużenia długoterminowego w kapitałach własnych
zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych

IQ
2011
0,37
0,59
0,39
0,23
2,65

IQ
2012
0,54
1,30
0,31
0,41
1,93

Tabela 9. Wskaźniki zadłużenia – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Własnościową strukturę finansowania aktywów obrazuje wskaźnik ogólnego zadłużenia.
Określa on udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadą
złotej reguły finansowania wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 0,5. Według
standardów zachodnich równowaga w przedsiębiorstwie będzie zachowana, jeśli relacja zobowiązań
ogółem do aktywów ogółem znajdzie się w przedziale 0,57 – 0,67. We wszystkich trzech latach
wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia nie przekroczyła poziomu 0,67 (maksymalnie: 0,58 w 2009
r.). W roku 2010 wartość wskaźnika wyniosła 0,39 co świadczy o niskim poziomie zadłużenia w tym
okresie. Wzrost zadłużenia w 2011 r. spowodował wzrost wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia
do poziomu 0,53 – jest to jednak w dalszym ciągu poziom oscylujący wokół wartości optymalnych,
który nie sugeruje ryzyka utraty zdolności przedsiębiorstwa do zwrotu długów. Na tle rynku wartość
wskaźnika ogólnego zadłużenia znajduje się na przeciętnym poziomie – dla dwóch spółek z GPW,
Colian i Wawel, wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia znajdują się na niższym poziomie i za rok
2011 wynoszą odpowiednio 0,31 i 0,44; wartość wskaźnika w tym okresie liczona dla trzeciej spółki
z grupy porównawczej – Mieszko – jest wyższa i wynosi 0,69.
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wskazuje na istotną zmianę struktury finansowania w
2011 r.: wartość zobowiązań ogółem stanowi 123% wartości kapitałów własnych, podczas gdy w
2010 r. było to 65%. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego w zobowiązaniach ogółem utrzymywał
się w ciągu badanych 3 lat na podobnym poziomie – w przedziale 0,36 – 0,38. Uwidacznia to fakt,
że zobowiązania długoterminowe stanowią mniejszość w zobowiązaniach ogółem. Warto podkreślić,
że zbyt duży udział zobowiązań krótkoterminowych może prowadzić do utraty płynności finansowej,
a w przypadku zobowiązań oprocentowanych poprzez kumulowanie się odsetek także do narastania
długu. Najistotniejszy dla oceny poziomu zadłużenia wskaźnik zadłużenia długoterminowego w
kapitałach własnych, popularnie określany jako wskaźnik długu, wskazuje na racjonalny poziom
zadłużenia. W badanym okresie oscylował on w przedziale 0,24 – 0,52, podczas gdy optymalna
wartość wskaźnika powinna znaleźć się w przedziale 0,5 – 1,0 (dopiero stosunek długoterminowych
zobowiązań do kapitału własnego wyższy niż 1 uważany jest za nadmierne zadłużenie). Ostatni
zaprezentowany wskaźnik - wskaźnik zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych wskazuje, iż spółka
posiada wspomniane aktywa w wartości kilkakrotnie przewyższającej wartość zobowiązań
długoterminowych, co ma szczególne znaczenie przy zaciąganiu kredytów i pożyczek bankowych.
Nie ma ustalonej normy tego wskaźnika, jednak im wyższe ryzyko, tym lepiej musi być
zabezpieczony kredyt. Wartość zastawcza rzeczowych aktywów trwałych zwykle znajduje się w
przedziale 1,5- do 6-krotnej wartości zaciąganych kredytów.
Wskaźniki sprawności działania
Wskaźniki sprawności działania
Cykl rotacji zapasów w dniach
Cykl rotacji należności w dniach
Cykl rotacji zobowiązań w dniach
Cykl konwersji gotówki
Wskaźnik rotacji aktywów ogółem
Wskaźnik rotacji zobowiązań ogółem
Wskaźnik rotacji kapitałów własnych
Cykl kapitału obrotowego netto

2009

2010

2011

IQ 2011

IQ 2012

15
94
61
48
1,33
2,31
3,16
52

23
102
69
56
0,84
2,14
1,39
144

30
108
86
51
0,80
1,52
1,88
60

23
92
55
61
0,94
2,54
1,49
127

32
88
69
50
0,89
1,64
2,14
79

Tabela 10. Wskaźniki sprawności działania – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki
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W latach 2009 – 2011 wydłużeniu uległ cykl rotacji zapasów, co oznacza że średni poziom
zapasów w 2011 r. wystarczał na dwa razy więcej dni sprzedaży niż w roku 2009 (cykl rotacji
zapasów w 2011 r. wyniósł 30 dni, podczas gdy w 2009 r. było to 15 dni). Ściągalność należności
handlowych wyrażona w dniach również uległa nieznacznemu wydłużeniu porównując wartość
wskaźnika z roku 2011 do roku 2010 (108 dni wobec 102 dni rok wcześniej). W pierwszym kwartale
2012 r. cykl rotacji należności był jednak niższy i wyniósł 88 dni. Jest to pozytywny sygnał, który
oznacza, że spółka w mniejszym stopniu kredytuje swoich odbiorców. Pierwszy kwartał 2012 r.
wskazuje także na skrócenie cyklu zobowiązań handlowych (do 69 dni, podczas gdy w roku 2011
było to 88 dni). W 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011 skróceniu uległ cykl konwersji gotówki. Im
krótszy jest cykl środków pieniężnych, tym jest on bardziej korzystny dla spółki (oznacza bowiem,
że zainwestowane w aktywa bieżące pieniądze szybko wracają do firmy i mogą być ponownie
wykorzystane).
Wartości wskaźnika rotacji aktywów ogółem wskazują na to, że w latach 2009 – 2011 aktywa
zaangażowane w działalność przedsiębiorstwa generowały coraz mniej przychodów ze sprzedaży –
ostatecznie w 2011 r. zaangażowanie 1,00 zł w aktywa ogółem przyniosło 0,80 zł wartości
sprzedaży. Pozytywnie wypada wartość tego wskaźnika w pierwszym kwartale 2012 r., kiedy to
wskaźnik przyjął wyższą wartość niż w całym roku 2011 i wyniósł 0,89. Spadkową dynamiką
charakteryzował się w latach 2009 – 2011 wskaźnik rotacji zobowiązań ogółem, obrazujący zdolność
przedsiębiorstwa do obsługi długu. W 2011 r. 1,00 zł zobowiązań ogółem przyczynił się do
wypracowania 1,54 zł przychodu ze sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej było to 2,14 zł. Poprawie
w ujęciu rok 2011 do roku 2010 uległ natomiast wskaźnik rotacji kapitałów własnych, który wzrósł z
1,39 do 1,88. Zarówno wskaźnik rotacji zobowiązań ogółem, jak i wskaźnik rotacji kapitałów
własnych w pierwszym kwartale 2012 r. odnotowały wyższe wartości niż w całym roku 2011, co
pozytywnie świadczy o wzroście efektywności wykorzystywanych źródeł finansowania.
PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
Lata 2009 – 2011 to okres intensywnych zmian w grupie kapitałowej ZPC Otmuchów
związanych z akwizycjami podmiotów z branży oraz wejściem na warszawską Giełdę Papierów
Wartościowych. Włączenie do grupy podmiotów takich jak PWC Odra S.A. i Jedność Sp. z o.o.
przyczyniło się do znacznego wzrostu aktywów grupy, jednocześnie wpływając na czasowe
pogorszenie się jej rentowności czy płynności. Wnioski płynące z analizy ekonomiczno – finansowej
pozwalają jednak na stwierdzenie, że sytuacja finansowa Otmuchowa jest na tyle stabilna, że nie
budzi większych obaw co do funkcjonowania spółki w przyszłości. Co więcej, zachodzące aktualnie
zmiany związane z procesami restrukturyzacyjnymi mogą przyczynić się do stworzenia silnej i
konkurencyjnej na rynku grupy, wykorzystującej jednocześnie potencjał dużego i małego
przedsiębiorstwa. Taki model biznesowy w ocenie Zarządu pozwala z jednej strony na korzystanie z
elastyczności produkcji, innowacyjności i efektywnego zarządzania charakteryzujących małe spółki z
grupy, z drugiej zaś umożliwia czerpanie korzyści z siły przetargowej dużego przedsiębiorstwa
(grupy kapitałowej łącznie), jego dostępności do kapitału czy z możliwości łączenia różnych
technologii. O pozytywnych efektach dokonywanych zmian świadczy przekroczenie prognoz
finansowych na rok 2011, będący wynikiem m.in. szybszych niż zakładano efektów restrukturyzacji
PWC Odra oraz lepszej od planowanej integracji struktur sprzedażowych. Proces restrukturyzacji
trwa jednak nadal. W 2011 r. zakończony został etap restrukturyzacji zatrudnienia (redukcja ok.
160 etatów), zaś w roku 2012 sprawujący w strukturach Odry czasowo władzę zarząd Otmuchowa
został zastąpiony przez nowo powołany organ. Połączone zostały działy kadr, płac i księgowości, w
dalszym ciągu trwa jednak integracja pionu sprzedaży oraz niewykluczone są dalsze redukcje
etatów. W wyniku integracji pionu sprzedaży w 2011 r. zmianie uległa struktura kanałów
dystrybucji. Widoczny jest wzrost procentowego udziału w strukturze sprzedaży eksportu oraz
kanałów B2B i hurtowego. Zmniejszeniu uległ natomiast udział tradycyjnego kanału sieciowego w
strukturze sprzedaży, co należy interpretować pozytywnie z uwagi na dużą siłę przetargową wielkich
sieci handlowych.
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Struktura sprzedaży – kanały dystrybucji

Wykres 12. Struktura sprzedaży wg kanałów dystrybucji – ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów korporacyjnych spółki

Strategia spółki zakłada dalszą dywersyfikację sprzedaży przy utrzymaniu dotychczasowego
wolumenu u podstawowego klienta (w taki sposób, by udział głównego odbiorcy w całkowitej
sprzedaży nie przekraczał 40% całości sprzedaży). Dotychczasowa realizacja tego celu pokazuje
istotny spadek udziału głównego odbiorcy w sprzedaży – w pierwszym kwartale 2012 r. udział ten
wynosił 41,68%, podczas gdy w roku 2011 było to 49,87%. W dalszym ciągu jest on jednak na tyle
znaczący, że stanowi istotne ryzyko dla przyszłej działalności spółki. Największy odbiorca, świadomy
swojego znaczenia i siły przetargowej, jest bowiem trudnym negocjatorem przy ustalaniu warunków
współpracy. W ramach dywersyfikacji sprzedaży spółka planuje w dalszym ciągu intensyfikować
działania proeksportowe.
Przejęcie PWC Odra stało się dla spółki wyzwaniem związanym z koniecznością
uporządkowania wielu problemów. W 2011 r. Odra poniosła stratę, miała także problemy
płynnościowe. Część tych problemów została już rozwiązana – uregulowana została np. część
przeterminowanych zobowiązań, zakończona została restrukturyzacja zatrudnienia (choć w 2012 r.
mogą jeszcze wystąpić redukcje, do końca tego roku obowiązują bowiem ustalenia ze związkami
zawodowymi), która wiązała się z wypłatą kilku milionów odpraw zwalnianym pracownikom.
Zdaniem Zarządu Otmuchowa, restrukturyzacja powinna pozytywnie odbić się na wynikach Odry już
w roku 2012 (zakłada się wypracowanie przez tę spółkę zysku netto). Pomysł na rozwój przejętej
spółki wiąże się z wykorzystaniem przez nią nowoczesnych kanałów sprzedaży (dotychczas Odra
kierowała większość swojej sprzedaży do kanału tradycyjnego, docelowo struktura sprzedaży
powinna być zbliżona do struktury całej grupy kapitałowej) oraz rozwojem kluczowego dla spółki
produktu, jakim jest chałwa (udział Odry w rynku chałwy wynosi ok. 60%). W roku 2011
konsolidacja z PWC Odra negatywnie wpłynęła na rentowność netto Otmuchowa. Pozytywny jest
natomiast wpływ wysokiego poziomu marży brutto w Odrze na marżę brutto całej grupy. W
pierwszym kwartale 2012 r. marża brutto w PWC Odra wyniosła 39,04%, natomiast dla ZPC
Otmuchów (sprawozdanie jednostkowe) marża brutto znalazła się na poziomie 18,75%.
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Wykres 13. Marża brutto w IQ 2012 r. w grupie kapitałowej ZPC Otmuchów S.A.
Źródło: Materiały korporacyjne – ZPC Otmuchów S.A.

Spadek rentowności grupy kapitałowej w pierwszym kwartale 2012 r. wynika nie tylko z
konsolidacji z PWC Odra. Czynnikami generującymi w tym okresie istotne koszty były: przeniesienie
od 1 stycznia produkcji żelek do nowej fabryki w Otmuchowie oraz kampania reklamowa chałwy.
Czynniki te nie powinny już oddziaływać na wyniki spółki w kolejnych kwartałach. Osiągnięcie przez
grupę kapitałową wyższej niż w 2011 r. rentowności (na różnych poziomach) może być jednak
procesem długotrwałym. Póki co obrazujące spadek większości wskaźników rentowności (za
wyjątkiem stopy marży brutto) dane finansowe za pierwszy kwartał 2012 r. oraz brak wyraźnej
poprawy sytuacji w Odrze sugerują, że niższa rentowność w grupie może być obserwowana jeszcze
przez co najmniej kilka kwartałów. Dopiero w dłuższej perspektywie uporządkowanie struktur
sprzedażowych, logistycznych i organizacyjnych w grupie oraz wdrożenie założonych w strategii
celów, może przełożyć się na widocznie odczuwalną poprawę w zakresie rentowności.
Podsumowując sytuację spółki warto jeszcze raz odnieść się do wskaźników obrazujących jej
płynność. W 2011 r. wskaźniki płynności spadły w porównaniu z rokiem 2010, znalazły się także
poza optymalnymi przedziałami. Przyczynami wspomnianego spadku były m.in. duży wypływ wolnej
gotówki w związku z dokonanymi inwestycjami oraz problemy płynnościowe przejętej Odry.
Opierając się na rozmowie z Zarządem warto podkreślić, iż spółka planuje podjąć konkretne
działania zmierzające do poprawy płynności. Prowadzone są rozmowy o zwiększeniu finansowania
obrotowego, rozważana jest możliwość zwiększenia przez banki limitów intradayowych, spółka
planuje także korzystać z usług faktoringowych (co powinno przełożyć się na wzrost kapitału
obrotowego netto). W kwestii zadłużenia możliwa jest również renegocjacja umów kredytowych, tak
aby w pełni wykorzystać dobre do tej pory warunki współpracy Otmuchowa z bankami i przenieść je
na spółki z grupy kapitałowej.
Z uwagi na fakt, że jednym ze strategicznych celów grupy kapitałowej jest wzrost
innowacyjności produktowej, można założyć, że spółka w kolejnych latach dokonywać będzie
inwestycji związanych z rozwojem asortymentu produktów, a także inwestycji mających na celu
zwiększenie mocy produkcyjnych. Kilkukrotnie możliwości produkcyjne spółki w kategorii żelek
zwiększyła oddana do eksploatacji na przełomie 2011/2012 r. jedna z najnowocześniejszych w
Europie linia do produkcji żelek. Dzięki temu Otmuchów znalazł się w gronie czołowych producentów
żelek w Polsce, co z uwagi na duży potencjał wzrostowy tej grupy produktów może w przyszłości
pozytywnie oddziaływać na wyniki finansowe spółki. W strategii spółki nie wykluczone są także
kolejne akwizycje, choć z rozmów z Zarządem wynika, że w chwili obecnej priorytetem jest
uporządkowanie spraw w grupie kapitałowej (planowane na 2012 r. nakłady inwestycyjne na
nabycie niefinansowych i finansowych aktywów trwałych wynoszą ok. 5 mln zł, podczas gdy nakłady
inwestycyjne poniesione w roku 2011 wyniosły ponad 64 mln zł, a w 2010 r. ok. 32,6 mln zł).
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Odnosząc się jeszcze raz do wspomnianego w pierwszej części raportu znacznego wpływu
cen surowców na wyniki osiągane przez wszystkie spółki z branży cukierniczej, warto podkreślić, iż
prognozy dotyczące notowań cukru czy kakao zakładają nieznaczny wzrost cen tych surowców w
kolejnych kwartałach. Mediana prognoz Bloomberga dla kontraktów na cukier (Sugar No.11 – cukier
żółty, nierafinowany, uzyskiwany z trzciny cukrowej) notowany na nowojorskiej giełdzie NYBOT
(wchodzącej w skład InterContinental Exchange – ICE) wynosi 21 UScts/Ib w 3Q 2012 r., 22
UScts/Ib w 4Q 2012 oraz w 1Q 2013 r., 23 UScts/Ib w 2Q 2013 r. (aktualny poziom ok. 22,4
UScts/Ib). Prognozy Bloomberga dla kontraktów na kakao (również NYBOT) wskazują na wzrost cen
do 2315 USD/tonę w 3Q 2012 r. i 2400 USD/tonę w 4Q 2012 r. (aktualnie: 2189 USD/tonę). W
porównaniu z poziomami cen obserwowanymi w ostatnich kwartałach zarówno prognozy dotyczące
notowań cukru, jak i kakao wskazują na to, że rynek spodziewa się stabilizacji cen tych surowców w
najbliższym czasie. Z punktu widzenia spółki jest to sytuacja pozytywna – łatwiej jest negocjować
kontrakty na surowce (dla zabezpieczenia przed znacznymi wzrostami cen spółka kontraktuje
surowce z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) na względnie stabilnym rynku, niż w sytuacji
rosnących w galopującym tempie cen.

Opis modelu zdyskontowanych przepływów - DCF
Model DCF opiera się na dyskontowaniu wolnych przepływów gotówki dla firmy (free cash
flow to the firm), czyli generowanych przez firmę przepływów gotówki, które w kolejnych okresach
mogą być przekazywane wierzycielom i akcjonariuszom. Model opiera się na:
1. Ustaleniu wolnych przepływów gotówkowych (FCFF) w kolejnych latach prognozy,
2. Ustaleniu stopy dyskontowej – kosztu kapitału (WACC), przeciętny koszt finansowania
spółki uwzględniający wszystkie źródła finansowania.

rWACC = wkw × rkw + wd × rdp
Gdzie:
rWACC – średni ważony koszt kapitału,
wd– procentowy udział długu w strukturze finansowania,
rdp – koszt kapitału obcego po opodatkowaniu,
wkw – procentowy udział kapitału własnego w strukturze finansowania,
rkw – koszt kapitału własnego,
rdp = (1-Td)rd
rd – koszt kapitału obcego przed opodatkowaniem,
Td – podatek dochodowy.
Ustalony średni ważony koszt kapitału służy jako stopa dyskontowa, za pomocą której
oblicza się zaktualizowaną wartość przepływów w okresie
prognozy.
3. Obliczenie wartości rezydualnej – wartość wolnych przepływów gotówki po okresie
prognozy.
4. Obliczenie wartości firmy – suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie
prognozy i wartości rezydualnej po okresie prognozy.
5. Obliczenie kapitału własnego i pojedynczej akcji.
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Opis modelu wyceny porównawczej
W modelu do wyceny porównawczej wykorzystane zostały mnożniki: P/E (cena do zysku
netto przypadającego na jedną akcję) oraz EV/EBITDA (enterprise value do zysku operacyjnego
powiększonego o amortyzację przypadającego na jedną akcję). Wycena modelem porównawczym
opiera się na prognozowanym horyzoncie czasowym zawierającym się w okresie od 2012 do 2014
roku. Wynik końcowy wyceny to konsensus uwzględniający średnią danego typu wskaźnika, który
staje się następnie podstawą do proporcjonalnej wyceny cząstkowej i wyceny końcowej.

Opracowała:
Edyta Pyzara
Makler Papierów Wartościowych

edyta.pyzara@dnbnord.pl

Zespół Analiz i Informacji Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A.
Objaśnienie stosowanej terminologii:
EPS = zysk netto / liczba akcji
DPS = dywidenda na akcję
CF = zysk netto + amortyzacja
CFPS = cash flow / liczba akcji
ROE = zysk netto / średni kapitał własny
ROA = zysk netto /aktywa
ROCE = zysk netto / kapitał zaangażowany
Kapitał zaangażowany = kapitał własny + kapitał obcy za który firma płaci odsetki
MC = liczba akcji * cena rynkowa
Dług netto = oprocentowany dług skorygowany o środki pieniężne i ich ekwiwalenty
EV = MC + Dług netto
P/E = kurs rynkowy / EPS
P/CF = kapitalizacja rynkowa / (amortyzacja + zysk netto)
P/BV = kapitalizacja rynkowa / wartość księgowa
P/S = kapitalizacja rynkowa / przychody netto ze sprzedaży
WD = DPS / EPS * 100%
WI = zysk zatrzymany / EPS *100%
Stopa dywidendy = DPS/ kurs rynkowy *100%
IRR = wewnętrzna stopa zwrotu mierząca efektywność ekonomiczną inwestycji
Marża na sprzedaży = wynik uzyskany na sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Marża EBIT = wynik operacyjny / przychody ze sprzedaży
Stosowane przez Biuro Maklerskie następujące kierunki rekomendacji oznaczają:
1) "kupuj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 20% potencjał wzrostu,
2) "akumuluj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 10% potencjał wzrostu,
3) "neutralnie" w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy pozostanie stabilny w przedziale +/- 10%,
4) "redukuj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 10% potencjał spadku,
5) "sprzedaj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 20% potencjał spadku.
Datą sporządzenia raportu jest dzień 23 lipca 2012 roku.
Powyższy raport adresowany jest do klientów Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. oraz nie będących klientami
Biura Maklerskiego, inne osoby zainteresowane, po udostępnieniu raportu do wiadomości publicznej.
Ważność rekomendacji 12 miesięcy, o ile nie nastąpi jej wcześniejsza zmiana.
Wcześniejsze rekomendacje dotyczące ZPC Otmuchów S.A. przez BM Banku DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12
miesięcy: brak.
BM Banku DnB NORD Polska S.A. nie przewiduje w chwili obecnej również uaktualnień do niniejszego raportu oraz wydania
kolejnego raportu, który dotyczyłby opisywanego podmiotu gospodarczego.
Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku DnB NORD
Polska S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. jest Komisja
Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem
należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi
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projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek
gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie
należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM
Banku DnB NORD Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego
raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Niniejszy dokument nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Jego autorem
jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. nie jest zobowiązane do
zapewnienia czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora.
Niniejszy dokument nie będzie stanowić podstawy do uznania jego adresatów klientami Biura Maklerskiego Banku DnB NORD
Polska S.A., ze względu na fakt jego otrzymania. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie
mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług
inwestycyjnych zaleca się konsultację u niezależnego doradcy inwestycyjnego. Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie
stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia
jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Biuro
Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na
podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku DnB NORD Polska S.A. oraz osobami sporządzającymi niniejsze opracowanie,
lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia
Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji
z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku DnB NORD Polska S.A. dotyczących instrumentów finansowych, których
niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji
o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w §10 pkt.1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju
i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych
segmentach rynku finansowego (m. im. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna
prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej
i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, że do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości
parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i
mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na
zmianę tych parametrów
Przy
sporządzaniu
niniejszego
raportu
Biuro
Maklerskie
Banku
DnB
NORD
Polska
S.A
korzystało
z następujących źródeł informacji: raporty bieżące i okresowe ZPC Otmuchów S.A., materiały zamieszczone na stronie
Emitenta, depesze Polskiej Agencji Prasowej, depesze serwisu Bloomberg, Główny Urząd Statystyczny, www.bankier.pl,
www.money.pl, www.portalspozywczy.pl, www.detaldzisiaj.com.pl, www.ekonomia24.pl, czasopisma i magazyny branżowe.
Nie ma pełnej gwarancji, że wszystkie informacje są kompletne i dokładne.
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