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Założenia do wyceny wartości akcji przedsiębiorstwa Healthcann S.A.

1. WPROWADZENIE 

Zarząd Healthcann S.A. opracował plan rozwoju Spółki i ustalił cele do osiągnięcia w pię-
cioletnim horyzoncie czasu uwzględniając m.in.: 

a) (zewnętrzne) istotne informacje charakteryzujące otoczenie, w którym prowadzi 
działalność Spółka, 

b) (wewnętrzne) cechy Spółki, w tym jej dotychczasowe osiągnięcia oraz przewidy-
wane efekty finansowe zawartych i negocjowanych kontraktów handlowych, 

c) (planowane) pozyskanie finansowania udziałowego o wartości 2 535 000 zł.  

Przyjęte założenia, pozwoliły na opracowanie projekcji finansowej w tym oszacowanie 
wartości wolnych środków finansowych wypracowanych przez Healthcann S.A. w latach 
2022-2026, co stanowi podstawę do oszacowania wartości akcji Healthcann S.A. przy za-
stosowaniu metody zdyskontowanych przepływów finansowych.  

Zarząd określił wartość akcji Spółki z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w 
oparciu o fakty i informacje oraz podejmował będzie starania o pełną realizację celów biz-
nesowych, jednak ze względu na wiele czynników będących poza kontrolą Spółki nie 
gwarantuje, że przyjęte założenia zostaną w pełni i terminowo zrealizowane. Założenia 
leżące u podstaw wyceny, w przyszłości, mogą okazać się nietrafne. Ewentualne rozbież-
ności będą wpływać zarówno negatywnie jak i pozytywnie na przyszłą wartość Spółki. 

Członkowie zarządu Spółki posiadają akcje wycenianego podmiotu, których wartość jest 
pośrednio związana z ceną emisyjną nowych akcji.  

Prognoza została wykonana w cenach stałych. Dla kalkulacji wyniku roku 2022 wykorzy-
stano śródroczne (nieaudytowane) dane finansowe Spółki przygotowane wg stanu wiedzy 
na początek października 2022.  
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2. METODA WYCENY 

Wyceny dokonano metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych 
(DCF), gdzie wartość aktywów (udziałów lub akcji spółki) określa suma spodziewanych 
przepływów pieniężnych zdyskontowanych stopą odzwierciedlającą ryzyko tych przepły-
wów wg wzoru : 1

  

gdzie: ECFt – spodziewane przepływy gotówkowe w okresie t, r – koszt kapitału. 

Spodziewane przepływy gotówkowe skalkulowano w oparciu o dedykowany, progno-
styczny model finansowy (lata 2022-2026) uwzględniający kluczowe założenia biznesowe 
skutkujące wpływami i wypływami środków finansowych do spółki, w tym przychody, kosz-
ty, nakłady inwestycyjne oraz zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy (zapasy, na-
leżności pomniejszone zobowiązania krótkoterminowe). Koszt kapitału ustalono w opar-
ciu o stopę procentową wolną od ryzyka (7%), powiększoną o wskaźnik ryzyka giełdowe-
go (6%) oraz dodatkowe oczekiwania podmiotów inwestujących w spółki na wczesnym 
etapie rozwoju (6%) – łącznie przyjęto stopę dyskontową na poziomie 19%. Na podsta-
wie przepływów z ostatniego roku projekcji obliczono wartość rezydualną przy założeniu 
dalszego wzrostu (po okresie szczegółowej prognozy) wolnych środków pieniężnych w 
tempie 3% rocznie.  

3. UZASADNIENIE WYBORU METODY WYCENY. 

W praktyce gospodarczej stosuje się różnorodne metody wyceny. Metody wyceny można 
pogrupować na: dochodowe, majątkowe, porównawcze i mieszane. Najbardziej popularną 
wśród metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przyszłych strumieni pienięż-
nych (DCF), gdzie wartość aktywów (udziałów lub akcji spółki) określa suma spodziewa-
nych przepływów pieniężnych zdyskontowanych stopą odzwierciedlającą ryzyko tych 
przepływów.  

Nie zdecydowano się na zastosowanie metod porównawczych ze względu na istotne 
trudności w zidentyfikowaniu wiarygodnych wycen porównywalnych, będące skutkiem wy-

Wartość akt ywów =
N

∑
t=1

ECFt

(1 + r)t     

 G. Urbanek, „Wycena przedsiębiorstwa i wybranych składników majątkowych”, 2015 r.1
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jątkowo wysokiej zmienność (niestabilność) cen akcji na światowych rynkach finansowych 
w latach 2020-2022, co szczególnie dotyczy podmiotów operujących na rynku biotechno-
logii i substancji pochodnych z konopi. Było to pochodną zarówno szybko zmieniających 
się warunków gospodarczych, zmieniających się regulacji prawnych, rozwoju technologii 
jak i ciągłej przebudowy modeli biznesowych potencjalnie porównywalnych podmiotów. 
Dodatkowym utrudnieniem jest innowacyjny charakter komercjalizowanej technologii He-
althcann S.A.  

Zdecydowano o wyborze metody dochodowej, jako pozwalającej wycenić przyszłe 
efekty dotychczasowych dokonań i zaplanowanych działań Spółki, w tym m.in.: 
a) posiadany przez Spółkę kapitał osobowy i intelektualny oraz zbudowane relacje bizne-

sowe niewycenione w aktywach rzeczowych, 
b) rozwój działalności i zakładany zwiększający się w czasie poziom przychodów i zy-

sków Spółki.  

4. PRZYCHODY 

Zaplanowano rozwój sprzedaży produktów przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych 
(Marki własne), zaplanowano stopniowe wprowadzanie do oferty, szerokiej gamy produk-
tów z zawartością ekstraktów z konopi (wytwarzanych dla dużych odbiorców hurtowych 
(ang. Private label) oraz zaawansowanych półproduktów przeznaczonych dla sektora 
spożywczego i farmaceutycznego (Półprodukty).  

Przygotowanie półproduktów (ekstraktów witaminowych i aktywnych związków z konopi) 
realizowane będzie bezpośrednio przez Spółkę w oparciu o wewnętrzny know-how oraz 
własny (i wynajmowany) park maszynowy. Produkcja produktów gotowych realizowana 
będzie na bazie kontraktów podwykonawczych realizowanych w oparciu o półprodukt wy-
tworzony przez Spółkę.  

Produkty Spółki są odpowiedzią zarówno na wyraźnie już zauważone trendy na rynku 
kannabinoidów jak i w dłuższym horyzoncie na wyzwania stojące przed przemysłem spo-
żywczym i farmaceutycznym wobec rosnącej populacji mieszkańców ziemi przy zacho-
dzących szybko zmianach klimatu. Wysokie tempo rozwoju sprzedaży wpierane będzie 
przez szeroko obserwowane trendy społeczne i biznesowe (ang. superfoods i foodtech) 
związane z potrzebą optymalizacji sposobów wykorzystania pozytywnych cech dostępnej 
nam żywności (w tym lepsza i szybsza przyswajalność substancji aktywnych) ale i nowych 
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postaci farmaceutycznych dla globalnego rynku farmaceutycznego opartego o kannabino-
idy. 

Współczynnik wzrostu przychodów (ang. CAGR) dla przychodów w latach 2022-2026 
wynosi 127%. Przewidziany rozwój trzech głównych linii przychodowych przedstawione w 
tabeli poniżej. 
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5. KOSZTY 

Szczegółowo zaplanowano zarówno koszty zmienne związane z zaplanowaną produkcją 
jak i koszty stałe, w tym szeroko zakrojone działania promocyjne obliczone na budowę 
marki i wsparcie działań sprzedażowych i marketingowych na rynku krajowym i międzyna-
rodowym. Udział kosztów marketingu w kosztach sprzedaży ustalono na relatywnie wyso-
kim poziomie potrzebnym do zbudowania rozpoznawalności marki.  

Zarząd przewiduje kontynuację prac badawczo rozwojowych obliczonych na opracowanie 
innowacyjnych formulacji związków biologicznie aktywnych podawanych doustnie o 
zwiększonej biodostępności. Przewidziano współfinansowanie działalności B&R w znacz-

nym stopniu (60-80%) z bezzwrotnych dotacji.  
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6. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Spółka zaplanowała korzystanie (w zasadniczej mierze) z wynajmowanych urządzeń, po-
wierzchni oraz z usług podwykonawczych minimalizując niezbędne nakłady na inwestycje 
rzeczowe. W związku, z czym nakłady inwestycyjne zaplanowano jedynie w minimalnym 
niezbędnym poziomie tj. 585 tys. W okresie najbliższych trzech lat rozwoju działalność 
Spółki finansowana będzie głównie z przyznanych już (i zaplanowanych do pozyskania) 
dotacji oraz z pozyskiwanego w roku 2022 (w ramach crowdfundingu) finansowania udzia-
łowego. W kolejnych latach Spółka uzyska dodatnią rentowność pozwalającą na finanso-

wanie rozwoju firmy z wypracowanych zysków.  

7. RACHUNEK WYNIKÓW 
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8. OSZACOWANIE WARTOŚCI AKCJI  

Oszacowania dokonano na podstawie wolnych przepływów pieniężnych, których kalkula-
cję przedstawiono w poniższej tabeli. Na podstawie przepływów z ostatniego roku projek-
cji obliczono wartość rezydualną przy założeniu dalszego wzrostu (po okresie szczegóło-
wej prognozy) wolnych środków pieniężnych w tempie 3% rocznie.  

Zastosowano stopę dyskontową na poziomie 19% oraz dodatkowo przyjęto 20% dyskonto 

z tytułu przejściowego braku płynności (do czasu debiutu na rynku New Connect).  
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9. PODSUMOWANIE 

Zarząd Healthcann S.A. przewiduje, że dzięki komercjalizacji własnych dokonań  
naukowych, uzyska trwałą przewagę konkurencyjną wspierającą wysoką rentowność roz-
wijanej działalności. Zaplanowano szybki rozwój w otoczeniu, w którym przewidywane są 
sprzyjające zmiany, z których główne to: 
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-  społeczne - rosnącą społeczna świadomością na temat prozdrowotnego działania 
kannabinoidów i ich pochodnych, 

- prawne - otwieranie się kolejnych krajów na coraz szersze stosowanie kannabino-
idów i ich pochodnych w zastosowaniach medycznych i rekreacyjnych, 

- naukowe - zakończenie komercjalizacją / sukcesem prowadzonych projektów ba-
dawczo-rozwojowych, 

- rynkowe – powrót dobrej koniunktury gospodarczej w latach 2023/24 oraz dalsza 
poprawa i wzrost konsumpcji prywatnej w kolejnych latach (czyli w okresie, w którym 
Spółka będzie gotowa do wprowadzenia na rynek szerokiej gamy produktów i półproduk-

tów).  
Cenę emisyjną akcji (9,75 zł) ustalono z uwzględnieniem szans i ryzyka inwestycji w 

małą spółkę o charakterze biotechnologicznego startupu oraz dyskonta uwzględniającego 
przejściową, ograniczoną płynność akcji występującą do czasu zaplanowanego na rok 

2024 debiutu na rynku New Connect.  
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