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KLUCZOWE PARAMTERY 
 

 

   
 

 (PLN) 

FY23E Przychody 35 mln  

FY23E EBIT 2,9 mln 

 

 

 

 

 

MNOŻNIKI RYNKOWE 

 
 
 

P/EBIT                                       18,19x 

P/S  3,83x 

Stopa dyskontowa  23,9% 

 

 

 
 
OSZACOWANIE WARTOŚCI GODZIWEJ 

 
 
 

Data  07.01.2022 

Wartość  55 198 660 PLN 

 
  

 

 

Dajami– lider e-commerce w zakresie handlu 

oczyszczaczami powietrza 
 

 Podsumowanie  

Celem niniejszego raportu jest oszacowanie wartości godziwej 100% udziałów Dajami sp. z 

o.o.S.K. Wycena przeprowadzona została za pomocą podejścia porównawczego i tak otrzymana 

wartość została zdyskontowana stopą procentową 23,9%. Z przeprowadzonej analizy wynika 

oszacowanie wartości godziwej Dajami sp. z o.o.S.K. na poziomie 55 198 660 PLN. 

 

 

 Kluczowe punkty  

• Rynek HVAC obejmuje szereg zintegrowanych urządzeń służących ogrzewaniu, wentylacji 

oraz klimatyzacji, których celem jest utrzymanie optymalnego środowiska w danej 

przestrzeni przy jednoczesnej wydajności energetycznej.   

• Produkty gospodarstwa domowego cieszą się nieustannie rosnącym zainteresowaniem 

wśród konsumentów. Grupą produktów posiadającą wyraźny udział w sprzedaży detalicznej 

małego AGD na poziomie zbliżonym średnio do 23% są klimatyzatory. DAJAMI działa na 

rynku HVAC, przy czym przede wszystkim na rynku wspomnianych klimatyzacji, a także 

rozwija ofertę na rynku pomp ciepła. DAJAMI jest firmą, która korzysta na dwóch trendach: 

poszukiwaniach ekologicznych oraz zrównoważonych formach pozyskiwania energii (pompy 

ciepła pobierają energię z otoczenia). Spółka również zyskuje na globalnym ociepleniu, który 

będzie w sposób naturalny indukował wzrost rynku klimatyzacji (w celach chłodzenia). 

• Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi branży są zmiany społeczne i środowiskowe skutkujące 

dążeniem do zwiększenia wykorzystania nowoczesnych sposobów pozyskiwania energii. W 

zakresie nawyków zakupowych kluczową rolę odgrywa popularyzacja i zwiększenie 

znaczenia internetowego kanału sprzedaży produktów i usług.  

• Dajami sp. z o.o. S.K. rozpoczęła swoją działalność pod szyldem „LoveAir” jako 

specjalistyczny sklep z oczyszczaczami powietrza dążąc do budowania świadomości 

zanieczyszczenia powietrza wśród konsumentów. Aktualnie Dajami prowadzi działalność 

także w ramach Aero7 i home7. Obecna jest na rynku oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza, 

odkurzaczy pionowych i robotów sprzątających, a także klimatyzacji i pomp ciepła. 

• Mediany podstawowych wskaźników rynkowych dla grupy porównawczej kształtują się na 

następujących poziomach: P/S: 3,83x oraz P/EBIT: 18,19x. 

• Oszacowana przez Fair Value wartość godziwa 100% udziałów Dajami sp. z o.o.  

w wysokości 55 198 660 PLN została określona za pomocą podejścia porównawczego przy 

zastosowaniu wybranych mnożników rynkowych i zakłada zdyskontowanie średniej 

arytmetycznej wielokrotności odpowiednio 3,83x szacunków przychodów ze sprzedaży na 

rok 2023 oraz 18,13x szacunków wyniku operacyjnego w roku 2023. Stopa procentowa 

przyjęta do dyskontowania to 23% - stopa ta wynika z modelu CAPM. 
 

Marcin Bogusz, DI, MPW, | marcin.bogusz@fairvalue.pl  

Krystian Majewski, DI, MPW, | krystian.majewski@fairvalue.pl 

Sandra Mokrzycka | sandra.mokrzycka@fairvalue.pl 
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Teza wyceny 

Dajami to spółka, która rozpoczęła działalność w 2016 pod szyldem „LoveAir” jako specjalistyczny sklep z oczyszczaczami powietrza. Wzrost 

znaczenia e-commerce i wykorzystanie SEO jako głównego sposobu pozyskiwania leadów, przy jednoczesnym skupieniu na popularnych 

markach, pozwoliło szybko uzyskać pozycję lidera rynku. Znaczna dynamika wzrostu sprzedaży zostanie wg zarządu Spółki utrzymana 

również w najbliższych latach czemu ma służyć rozszerzenie obszarów działania oraz utrzymanie roli e-commerce w działalności Spółki. 

Wycena opiera się na metodzie porównawczej (mnożnikowej) badającej wartość spółki wg ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego 

(analiza historyczna), a także na kluczowych prognozowanych danych finansowych. 

 

HVAC – heating, ventilation, air conditioning - ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 

 

• Branża inżynierii sanitarnej obejmuje szereg zintegrowanych urządzeń służących ogrzewaniu, wentylacji oraz klimatyzacji, których celem 

jest utrzymanie optymalnego środowiska w danej przestrzeni przy jednoczesnej wydajności energetycznej. Niejednokrotnie idzie ona  

w parze z działaniami odpowiedzialnymi za chłodzenie czy instalacje.  

• Rynek ten obejmuje w znacznej mierze klimatyzatory, ale także oczyszczacze i nawilżacze powietrza. 

• Według danych serwisu statista.com liczba sprzedanych detalicznie urządzeń z zakresu artykułów gospodarstwa domowego wpisuje się 

w trend wzrostowy z tymczasowym spadkiem uwidocznionym w roku 2020, co związane jest z pandemią COVID-19. Grupą cieszącą się 

wyraźnym zainteresowaniem są klimatyzatory, których udział w sprzedaży w 2024 roku szacowany jest na 23,96%. 

 

 

 

 

Wykres nr 1. Wielkość sprzedaży detalicznej sprzętu AGD na całym świecie w latach 2015 - 2024 

Źródło: statista.com, dostęp: 30.12.2021 r. 
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Dajami– lider e-commerce w zakresie handlu oczyszczaczami powietrza  
 

• Dajami rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku pod szyldem „LoveAir” jako specjalistyczny sklep z oczyszczaczami powietrza dążąc do 

budowania świadomości zanieczyszczenia powietrza wśród konsumentów. W działaniach zmierzających do uzyskania pozycji rynkowej 

Spółka wykorzystuje wzrost znaczenia e-commerce i SEO jako głównego sposobu pozyskania leadów oraz skupia się na popularnych 

markach. 

• Działalność Dajami obejmuje przede wszystkim sprzedaż detaliczną produktów z branży HVAC prowadzoną w internetowym kanale 

sprzedaży oraz stacjonarnym - poprzez showroom zlokalizowany w Krakowie (w planach kolejne miasta).  

• Marką posiadającą większościowy udział w przychodach ze sprzedaży jest LoveAir. Obejmuje ona produkty związane z jakością powietrza, 

wśród których znajdują się oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza, odkurzacze, maski, filtry oraz mierniki jakości powietrza. 

Docelowa oferta marki ma obejmować szeroki zakres produktów AGD i RTV z nastawieniem na specjalistyczne doradztwo. LoveAir 

funkcjonuje także w wersji czeskiej oraz niemieckiej. 

• W ramach Dajami obsługiwany jest również projekt Aero 7, skupiający się na dostarczeniu i usługach montażu urządzeń klimatyzacyjnych. 

Kanały sprzedaży obejmują środowisko online oraz stacjonarne. Produkty i usługi oferowane są na obszarze całego kraju, przy czym w 

większych miastach Spółka dąży do funkcjonowania w oparciu o własne ekipy montażowe, zaś w mniejszych w oparciu o 

podwykonawców. Ponadto możliwe jest także podjęcie współpracy na zasadzie franczyzy. Projekt Aero7 ma kluczowe znaczenie w 

dalszym rozwoju Spółki. Dajami prognozuje, że ten kanał wygeneruje potrojenie sprzedaży klimatyzatorów w 2022 r. (w ujęciu rok do roku). 

Aktualnie Aero7 notuje silne wzrosty sprzedaży w ujęciu miesiąc do miesiąca (3-4x). 

• Home7 jest nowym projektem, który w ramach Dajami pozwoli na prowadzenie sprzedaży i montażu kolejnych produktów z zakresu HVAC 

jakimi są pompy ciepła. 

 

 

 

 

 

Zespół 
 

• Dariusz Ożóg – Współzałożyciel, CEO – odpowiada za realizację strategicznych projektów związanych z rozwojem firmy, profilowaniem 

oferty, kreowaniem pozytywnych doświadczeń klientów z firmą, wzrostem przychodów oraz zyskownością. Wcześniejsze jego działania 

dążyły do zbudowania pozycji lidera sprzedaży online w segmencie oczyszczaczy powietrza w Polsce, zaś obecnie nadzoruje strategię 

rozwoju firmy na rynkach zagranicznych oraz w obszarach kolejnych kategorii małego AGD (odkurzacze pionowe, automatyczne) gdzie 

już udało się nawiązać współpracę z marką Electrolux (trwa finalizacja umów z Samsung oraz Dyson).  

• Michał Ćwierzyk – Współzałożyciel, Członek Zarządu – odpowiada za ekspansję na rynku klimatyzacji konsumenckiej, który ma być 

głównym motorem napędowym rozwoju Dajami sp. z o.o. Nadzoruje proces rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych struktur sprzedaży 

przy wykorzystaniu sprawdzonych metod oraz procesów optymalizacyjnych. Jest głównym zarządzającym projektu Aero7 będącego 

nowym modelem biznesowym w zakresie sprzedaży i montażu klimatyzacji na terenie całej Polski. 

Wykres nr 2. Marki Dajami 

Źródło: https://loveair.pl/, https://aero7.pl/, https://home7.pl/. 
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Struktura udziałowa 
 

• Jedynym reprezentantem Dajami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej jest Dajami spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Udziałowcami Dajami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostają Dariusz Ożóg, Michał Ćwierzyk oraz Jacek 

Ćwierzyk posiadający po 40 udziałów każdy, co składa się na łączny kapitał zakładowy w wysokości 12.000,00 zł.  

• Udział w zyskach Dajami sp. z o.o. sp.k. posiadają cztery podmioty zgodnie z wartościami prezentowanymi na wykresie nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rynki oraz pozycja konkurencyjna 
 

• Dajami prowadzi działalność na rynkach oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza, odkurzaczy pionowych i robotów sprzątających, a także 

klimatyzacji i pomp ciepła. 

• Oczyszczacze i nawilżacze powietrza – ten obszar krajowego rynku jest relatywnie młody. Spółka rozpoczęła działalność jako LoveAir.pl 

jako jeden z pierwszych sklepów specjalistycznych w tym obszarze. W opinii Spółki rynek ukształtował się eliminując mniejsze mniej 

efektywne podmioty, a jej aktualnymi konkurentami są zasadniczo sklepy wielkopowierzchniowe. Przewagę konkurencyjną mają 

zapewniać specjalistyczne podejście, rzetelne materiały blogowe, tworzenie opiniotwórczych narzędzi marketingowych, dbałość o wysoką 

jakość obsługi. Kluczowe podejmowanie jest także współpracy z globalnymi markami oferującymi szeroki wybór kategorii produktowych. 

W ramach funkcjonowania na rynku niemieckim działania będą prowadzone w sposób analogiczny jak na rynku rodzimym przy nastawieniu 

na ofertę produktów znanych i popularnych wśród niemieckich konsumentów. Rynek czeski oceniany jest jako mniej rozwinięty, a tym 

samym stwarzający okazję do intensywnej ekspansji dzięki wprowadzeniu sprawdzonego modelu. 

• Odkurzacze pionowe i roboty sprzątające – model działania bazuje na analogicznych zasadach jak w przypadku oczyszczaczy i nawilżaczy 

powietrza. Spółka stawia na rozwój treści optymalnych pod kątem wyszukiwania, eksperckie analizy, narzędzia opiniotwórcze. Kluczowa 

pozostaje współpraca z ugruntowanymi markami, które zapewniają wsparcie marketingowe, logistyczne i techniczne. 

Wykres nr 3. Struktura udziałów w zysku Dajami sp. z o.o. sp.k. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Spółki. 

Dariusz Ożóg
47%

Michał Ćwierzyk 
23,5%

Jacek Ćwierzyk 
23,5%

Dajami sp. z o.o. 
6%
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• Klimatyzacja i pompy ciepła – model biznesowy w ramach tego segmentu zakłada krajowy zasięg działania umożliwiający pozycjonowanie 

się jako pierwszy podmiot branżowy działający w takiej skali. Spółka zamierza wykorzystać narzędzia, doświadczenie i wiedzę ze strefy 

online oraz trendy społeczne obejmujące dążenie do zwiększenia udziału pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i popularyzację 

zastosowania produktów na szerszą skalę. 

 
 
 
Strategia Spółki 
 

• W opinii Spółki czynnikami sprzyjającymi rozwojowi branży, w której funkcjonuje są wzrost świadomości konsumenckiej na temat jakości 

powietrza i jego wpływu na zdrowie, chęć podnoszenia standardu życia, wzrost zamożności, zaprzestanie traktowania produktów 

branżowych jako luksusowe, niskie nasycenie rynków, troska o środowisko i dążenie do neutralności klimatycznej, dynamiczny wzrost 

liczby przydomowych instalacji fotowoltaicznych. 

• Strategia opiera się na wykorzystaniu marketingu internetowego, uznawanego za bardziej skuteczny niż tradycyjne sposoby reklamy. 

Wysoka pozycja wśród wyszukiwań budowana jest w oparciu o dostęp klientów do licznych tekstów, artykułów oraz specjalistycznej 

wiedzy i topowych produktów. 

• Dajami dąży do rozwoju w branżowym segmencie internetowego handlu detalicznego. 

• Oferta produktowa Aero7 i Home7 w przyszłości ma obejmować produkty z zakresu odpowiednio klimatyzacji i pomp ciepła. Nie jest 

planowane poszerzenie asortymentu o inne kategorie produktów, a jedynie zwiększanie skali działalności w ramach obowiązujących 

zakresów. W przypadku LoveAir nie wyklucza się poszerzenia portfolio o nowe kategorie małego AGD. 

• Działania Dajami koncentrują się wokół tworzenia narzędzi optymalizujących procesy sprzedażowe i dokonywania wyborów przez klientów, 

a także połączenia ich z systemem sprzedażowym i CRM. 

• Spółka działa od kilku lat, notując jednocześnie silny wzrost przychodów. Istotnym pod względem rozwoju był rok 2020, który upłynął pod 

znakiem ugruntowania pozycji i ekspansji zagranicznej.  

• Spółka planuje skoncentrować się na wzroście udziału w rynku HVAC będącym 18-krotnie większym od rynku oczyszczaczy, na którym 

Dajami szacuje, że posiada ok. 15% rodzimego rynku. Wg Spółki znaczący wzrost obrotów nastąpi w 2022r., a rok później planowany jest 

debiut na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.  
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Tabela nr  1 Grupa porównawcza spółek z branży produkcji i dystrybucji sprzętu AGD 

 
 
 
 
 
 
 
Wycena wartości godziwej i metodologia 

Oszacowana przez Fair Value wartość godziwa 100% udziałów Dajami oparta jest na metodologii mnożnikowej i zakłada zdyskontowanie 

średniej arytmetycznej wielokrotności odpowiednio 3,83x szacunków przychodów ze sprzedaży na rok 2023 oraz 18,19x szacunków zysku 

operacyjnego za rok 2023 (rok planowanego debiutu giełdowego). Wycena została sporządzona metodą porównawczą, ze względu na 

szeroką reprezentację spółek o zbliżonym profilu działalności funkcjonujących na zagranicznych rynkach. Stopa procentowa przyjęta do 

dyskontowania otrzymanej wartości została określona wg modelu CAPM. Z uwagi na fakt, że spółka Dajami nie jest notowana, zbycie jej 

udziałów jest utrudnione wobec transakcji przeprowadzanych na akcjach spółek publicznych. Z tego powodu zdecydowano się przyjąć 

dyskonto za ograniczoną płynność w obrocie akcjami spółki. Wartość dyskonta została oszacowana według modelu regresji 

zaproponowanego przez prof. A. Damodarana. 

 

Spółka przedstawiła prognozy sprzedaży oraz zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) na najbliższe lata. Wg 

prognozy Zarządu sprzedaż w roku debiutu giełdowego (2023 r.) wyniesie 35 mln PLN, a EBITDA 2,9 mln PLN. Biorąc pod uwagę, że 

sprzedaż Spółki wyniosła w 2020 r. ok. 21 mln PLN a EBITDA ok. 1 mln PLN oraz fakt wysokich dynamik r/r uznaje się prognozy za 

realistyczne.  

P/S P/EBITDA

NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A 11,28 72,2754

SYMPHONY LTD 7,80 50,3079

HARVIA OYJ 5,98 20,212

CROMPTON GREAVES CONSUMER EL 5,43 36,2106

GUANGDONG NEDFON AIR SYST-A 3,93 18,1947

NINGBO FUJIA INDUSTRIAL CO-A 4,19 33,5688

WHIRLPOOL OF INDIA LTD 4,05 45,8948

REFRIGERATION ELECTRICAL ENG 3,81 9,7554

G ENONE ENERGY CO LTD 3,21 72,7609

UNITED ELECTRONICS CO 1,26 13,6024

ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 19 0,92 9,5121

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 2,28 4,6844

LOTTE HIMART CO LTD 0,15 2,2114

FERNHEIZWERK NEUKOELLN AG 2,70 8,5605

TABREED 3,83 7,761

INDIAMART INTERMESH LTD 30,94 63,1192

MONOTARO CO LTD 6,02 44,0043

TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD 3,88 61,7876

KOREACENTER CO LTD 1,53 16,8846

VENTE-UNIQUE.COM SA 1,24 16,5221

BHG GROUP AB 0,87 9,4255

mediana 3,83 18,19

Źródło: Bloomberg. 
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Stopa dyskontowa dla okresu dwuletniego (od dnia wyceny do chwili debiutu giełdowego) obliczona została z modelu CAPM, który 

wskazuje na zależność pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu (np. z akcji), a oczekiwaną stopą zwrotu z portfela rynkowego i ma postać: 

 

R = Rf + B * (Rm + Rf) 

 

Gdzie: 

R – oczekiwana stopa zwrotu 

Rf - stopa wolna od ryzyka (zazwyczaj stopa zwrotu z papierów skarbowych) 

Rm – stopa zwrotu z portfela rynkowego 

B - współczynnik określający kowariancję stopy zwrotu danego papieru wartościowego ze stopą zwrotu z portfela rynkowego. 

 

Wartości przyjęte do wyliczenia stopy dyskontowej: 

Rf – rentowność polskich obligacji skarbowych 4,04% 

B – beta obliczona jako mediana bety zdelewarowanej w grupie porównawczej powiększona o dźwignię finansową spółki (wg danych 

bilansowych za 2020r). Mediana bety zdelewarowanej wynosi w grupie porównawczej 0,5033. Dźwignia w spółce Dajami wynosi 8,37 

(dług/kapitał własny). Przyjęto stopę podatku w wysokości 19%. Obliczona beta dla spółki Dajami wynosi 3,91. 

Rm-Rf – premia za ryzyko rynkowe wynosi dla Polski wg danych za 5. Stycznia 2022 wynosi 5,08% (dane wg Stern University New York). 

 

 

Wykres nr 4. Prognozy Zarządu 

Źródło: Spółka. 
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Mając na uwadze powyższe oblicza się oczekiwaną stopą zwrotu dla spółki Dajami: 

R = 4,04% + 3,91 * 5,08% = 23,9%  

 

Odnosząc prognozowane wartości sprzedaży oraz zysku EBITDA do mediany mnożników otrzymuje się szacunek wartości spółki w 

okresie, w którym spółka planuje zadebiutować na GPW (rok 2023).  

 

 

 

 

Średnia wartość użytych wskaźników P/S (cena do sprzedaży) oraz z P/EBITDA (cena do zysku operacyjnego powiększonego o 

amortyzację) wynosi ok. 93,4 mln PLN.  

2023 2023

P/S P/EBITDA

mediana mnoznikow 3,83 18,19

Prognoza 35 000 000,00 2 900 000,00

Iloczyn 134 050 000,00 52 764 630,00

waga wskaznika 0,50 0,50

93 407 315,00

beta zdelewarowana

NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A 0,2667

SYMPHONY LTD 0,5348

HARVIA OYJ 0,5243

CROMPTON GREAVES CONSUMER EL 0,4602

GUANGDONG NEDFON AIR SYST-A 0,3014

NINGBO FUJIA INDUSTRIAL CO-A 0,4365

WHIRLPOOL OF INDIA LTD 0,6941

REFRIGERATION ELECTRICAL ENG 0,4823

G ENONE ENERGY CO LTD -

UNITED ELECTRONICS CO 0,4241

ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 19 -

UP YOUNG CORNERSTONE CORP 0,415

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 0,7618

LOTTE HIMART CO LTD 0,8027

FERNHEIZWERK NEUKOELLN AG 0,3086

TABREED 0,1918

INDIAMART INTERMESH LTD 0,6554

MONOTARO CO LTD 0,5502

TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD 1,3371

KOREACENTER CO LTD 0,978

VENTE-UNIQUE.COM SA 0,4473

BHG GROUP AB 0,635

mediana 0,5033

Tabela nr 2. Beta zdelewarowana dla poszczególnych spółek z grupy 
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Dyskontując tę wartość stopą uzyskaną z modelu CAPM (dla okresu dwuletniego, a więc stopa procentowa zostaje podniesiona do potęgi 

drugiej) otrzymuje się szacunek wartości bieżącej Spółki, który dodatkowo zostaje skorygowany o model regresji zaproponowany przez 

prof. A. Damodarana pozwalający uwzględnić ograniczenia w płynności (np. spółek niepublicznych), a którego formułę zaprezentowano 

poniżej:  

 

 

Wartość spółki została ustalona w oparciu o obliczoną powyżej wartość opartą na metodzie porównań. Miesięczny wolumen obrotu 

zgodnie z zaleceniami prof. A. Damodarana dla prywatnych przedsiębiorstw przyjęty został na poziomie 0. Dyskonto za ograniczoną 

płynność w obrocie oszacowane zostało na 9,28%. 

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe określa się wartość spółki Dajami sp. z o.o. S.K. na poziomie 55 198 660,8 PLN (pięćdziesiąt pięć milionów 

sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 78/100).   

 

 

 

 

Główne ryzyka związane z oszacowaną przez nas wartością godziwą Dajami to:  

1) niespełnienie prognoz zarządu odnośnie wielkości przychodów oraz zysku EBITDA;  

2) spadek zainteresowania produktami oferowanymi przez Spółkę; 

3) wrażliwość wydatków konsumentów na otoczenie makroekonomiczne;  

4) ryzyko walutowe – w ofercie Spółki wiele produktów wytwarzanych jest za granicą (potencjalny wzrost kosztów);  

6) ryzyka regulacyjne oraz geopolityczne;  

7) Ryzyko związane z konkurencją w branży; 

8) Ryzyko związane z celami strategicznymi; 

Źródło: A. Damodaran; “Investment Valuation, Tools and Techniques for Determining the value of Any Asset”, third edition, page 687, Wiley Inc. 

Wartość oszacowana wg metody mnożnikow 

rynkowych
93 407 315,00

Dyskonto do wartosci bieżacej (CAPM) 1,239^2

Wartość społki po uwzglednieniu dyskonta 60 846 874,61

Dyskonto za niepłynność wg regresji prof. Damodarana 5 648 214

Wartość bieżaca Dajami sp. z o.o. S.K. 55 198 660,8
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Słownik 

• EBIT - zysk operacyjny  

• BV – wartość księgowa  

• CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych  

• CAGR - średnioroczny wzrost geometryczny 

• EBITDA - zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

• EPS - zysk na akcję (lub udział) 

• EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto  

• FCF - wolne przepływy pieniężne  

• IP – własność intelektualna  

• P/BV – wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na akcję (udział) 

• P/EBIT – wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku operacyjnego na akcję (udział) 

• P/S – wskaźnik ceny rynkowej akcji do sprzedaży na akcję (udział) 

• P/E - wskaźnik ceny do zysku na akcję (udział) 

• P/BV – cena/wartość księgowa   

• NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu  

• ROE – rentowność kapitału własnego  

• ROA – rentowność aktywów 

• WACC - średni ważony koszt kapitału  

• L-F-L – wzrost na wartościach porównywalnych  
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Informacja prawna 

Niniejszy materiał został przygotowany przez FAIR VALUE sp. z o.o. (“Fair Value”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878791, kapitał zakładowy 10.300.00, złotych 

w całości opłacony, NIP 113-302-60-45, REGON: 387968888. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów 
wartościowych.  

NINIEJSZY RAPORT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ FAIR VALUENA ZLECENIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O 
SPORZĄDZENIE WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI. FAIR VALUE ZA PRZYGOTOWANIE NINIEJSZEGO RAPORTU 
OTRZYMAŁ WYNAGRODZENIE OD SPÓŁKI ORAZ LICZY NA OTRZYMYWANIE WYNAGRODZENIA W PRZYSZŁOŚCI.  

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W 
szczególności niniejszy raport nie jest przeznaczony do dystrybucji za pomocą kanałów dystrybucji rekomendacji ani nie jest przez FAIR VALUE 

przekazywany do publicznej wiadomości. 

Niniejszy raport został sporządzony i udostępniony wyłącznie Emitentowi przez FAIR VALUE. FAIR VALUE nie ma wiedzy, ani wpływu na to w 
jaki sposób  Emitent będzie posługiwał się niniejszym raportem, w szczególności jakim osobom, w jaki sposób oraz w jakiej formie będzie go 
udostępniał. FAIR VALUE nie zastrzega sobie wyłącznego prawa do dystrybucji niniejszego raportu, jednak zastrzega, że odbiorca końcowy 
inny niż Emitent nie powinien podejmować jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszego raportu. W przypadku gdy odbiorca 

końcowy niniejszego raportu otrzymał niniejszy raport od podmiotu innego niż FAIR VALUE, FAIR VALUE nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek działania lub zaniechania odbiorcy końcowego podjęte na podstawie lektury niniejszego raportu.   

FAIR VALUE nie jest obowiązany do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla 
danego odbiorcy końcowego, w związku z powyższym przy sporządzeniu niniejszego dokumentu FAIR VALUE nie uwzględniał indywidualnych 

potrzeb i sytuacji danego odbiorcy końcowego. Instrumenty, szacunki, oceny lub prognozy FAIR VALUE przedstawione lub zawarte w 
niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego odbiorcy końcowego odpowiednie.  

Informacje przedstawione w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, ani w szczególności nie stanowią w żaden inny 
sposób rekomendacji skierowanej do imiennie oznaczonego adresata.   

Niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne 
informacje w tym informacji publikowanych przez Emitenta. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub 
opracowane przez FAIR VALUE w oparciu o źródła, które FAIR VALUE uznał za wiarygodne, jednakże FAIR VALUE oraz podmioty z nim 

powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego 
autorów, według stanu na dzień sporządzenia.  

Niektóre informacje lub prognozy finansowe zostały udostępnione FAIR VALUE przez Emitenta. FAIR VALUE zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 
weryfikował te informacje, jednak nie gwarantuje, że w szczególności prognozy lub szacunki przedstawione przez Emitenta, zostały przez 
Emitenta przygotowane w sposób rzetelny i zgodnie z jego najlepszą wiedzą w chwili przygotowywania danych szacunków lub prognoz 

odnośnie działalności Emitenta. 

NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z EMITENTEM – EMITENT DOSTARCZAŁ INFORMACJE OPISOWE 
ORAZ PROGNOZY. FAIR VALUE OSZACOWAŁ WARTOŚĆ GODZIWĄ SPÓŁKI NA POSTAWIE DOSTARCZONYCH PRZEZ EMITENTA PROGNOZ 
I NIE WERYFIKOWAŁ SPOSOBU W JAKI DANE PROGNOZY ZOSTAŁY SPORZĄDZONE.  

SYTUACJA OPISANA POWYŻEJ MOŻE PROWADZIĆ DO POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW. JEDNOCZEŚNIE FAIR VALUE OŚWIADCZA, ŻE 
STOSUJE ODPOWIEDNIE REGULACJE WEWNĘTRZNE, KTÓRE MAJĄ SŁUŻYĆ ZARZĄDZANIU KONFLIKTAMI INTERESÓW.  

FAIR VALUE nie posiada ani w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta.   

Osoby, które brały udział w sporządzeniu raportu nie posiadają udziałów Emitenta i nie nabywały w przeszłości udziałów Emitenta.   

Wszystkie szacunki i opinie zawarte w raporcie stanowią niezależna opinię analityków na dzień wydania niniejszego raportu.  

FAIR VALUE, członkowie jego organów ani pracownicy nie przyjmują jakikolwiek odpowiedzialności (wynikającej z zaniedbania lub na innej 
zasadzie) za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania niniejszego dokumentu lub jego treści.   

W FAIR VALUE obowiązuje „Regulamin zarządzania konfliktami interesów”, który określa sposób postępowania w celu przeciwdziałania 
powstawaniu oraz sprawnego zarządzania konfliktami interesów oraz przeprowadzania transakcji własnych pracowników oraz członków 
organów FAIR VALUE.  

Przy sporządzaniu niniejszego raportu, FAIR VALUE uwzględniał w szczególności:  

• Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.) 

• MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej” 
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Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, za wartością godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a 
zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze 
sobą stronami. 

FAIR VALUE sporządza wycenę wartości godziwej zgodnie z następującą hierarchią:  1) Ceny notowane (nieskorygowane) na rynkach 
aktywnych za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których FAIR VALUE ma dostęp w dniu wyceny, 2) Dane wejściowe inne niż ceny 
notowane uwzględnione na poziomie 1, które są pośrednio albo bezpośrednio obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub 

zobowiązania, 3) Nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące składnika aktywów lub zobowiązania. 

FAIR VALUE dokonuje oszacowania wartości godziwej uwzględniając jedno z następujących metod: 

• Podejście rynkowe - technika wyceny wykorzystująca ceny i inne odpowiednie informacje generowane przez transakcje rynkowe dotyczące 
identycznych lub porównywalnych (tj. podobnych) aktywów, zobowiązań, bądź grupy aktywów i zobowiązań, 

• Podejście dochodowe - technika wyceny pozwalająca przeliczyć przyszłe kwoty (np. przepływy pieniężne lub dochody i koszty) na jedną 
bieżącą (tj. zdyskontowaną) kwotę. Ustalenie wartości godziwej opiera się na wartości wynikającej z bieżących oczekiwań rynku co do tych 
przyszłych kwot, 

• Podejście kosztowe – technika wyceny odzwierciedlająca kwotę wymaganą obecnie, aby zastąpić zdolność użytkową danego składnika 
aktywów (często określana jako bieżący koszt zastąpienia). 

 

© 2021 FAIR VALUE. 
 

 

 


