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Potencjalne ryzyka na horyzoncie 
 

W latach 2014-15 AmRest poprawiał wynik EBITDA w imponującym 
42,3% średniorocznym tempie i utrzymał ten pozytywny trend w 
1H’16 (+21,8% R/R). Poprawie wyników sprzyjała przeprowadzona 
restrukturyzacja biznesu w 2014 roku, sprzyjające otoczenie 
makroekonomiczne oraz ujemna dynamika cen żywności (od 4Q’14). 
W rezultatach za 2Q’16 coraz bardziej widoczna jest już jednak  
presja ze strony kosztów wynagrodzeń, która powinna się 
utrzymywać również w 2017 roku. Jednocześnie uważamy, że 
pomimo kontraktowania cen żywności przez spółkę z 
wyprzedzeniem, wzrost narzutu tej grupy kosztów będzie wywierał 
wpływ na rentowność spółki w 2017 roku. Biorąc powyższe pod 
uwagę obniżamy nasze założenie dotyczące marży EBITDA o -0,9p.p. 
do 12,5% w 2016 roku oraz o -1,4p.p. do 12,3% w 2017 roku. 
Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na ryzyko dla przyszłych 
rezultatów spółki ze względu na potencjalne wprowadzenie zakazu 
handlu w niedzielę oraz potencjalny obowiązek płacenia 8% stawki 
VAT w Polsce (w miejsce 5% stawki VAT). Pomimo prognozowanej 
poprawy wyniku EBITDA spółki na poziomie 19,9% CAGR 2016-18, 
uważamy że walory AmRest są przewartościowane i rekomendujemy 
redukowanie akcji spółki wyznaczając cenę docelową 236 PLN 
(wzrost ceny wynika przede wszystkim z uwzględnienia ostatniej 
akwizycji spółki). Biorąc pod uwagę powyższe, uważamy cenę  
255 PLN wyznaczoną w wezwaniu za atrakcyjną. 
 

Marża pod presją rosnących kosztów 
W 2Q’16 narzut kosztów wynagrodzeń wzrósł o 0,6p.p. R/R do 21,2% 
(pierwszy wzrost od 1Q’15), co odzwierciedla coraz większą presję na płace 
w spółce, która powinna utrzymać się w kolejnych kwartałach. Jednocześnie 
chcemy zwrócić uwagę na niską inflację cen żywności, której efekty powinny 
być widoczne w 2017 roku. Uważamy, że poprawa marży EBITDA na rynkach 
CEE (Czechy, Węgry, Rumunia, Rosja) zostanie zniwelowana przez 
zmniejszenie rentowności na podstawowych rynkach (Polska, Hiszpania) 
oraz konsolidację biznesu niemieckiego (marża EBITDA w okolicach 5%).   
 

Kontynuacja ekspansji na rynku niemieckim w 2H’17 
Proces integrowania przejętych kawiarni w Niemczech (zatrudnianie 
dodatkowych osób, zaimplementowanie własnych procesów sprzedażowych 
oraz końcowa restrukturyzacja sieci) powinny potrwać około jednego roku. 
W okresie do końca 1H’17 oczekujemy zamknięcia czterech kawiarni oraz 
utrzymania marży EBITDA biznesu na poziomie 5,3% w okresie  
3Q’16-2Q’17. W średnim terminie konsolidowanie biznesu będzie więc 
negatywnie wpływało na rentowność AmRest. 
 

Potencjalne ryzyka na horyzoncie 
W Sejmie został złożony projekt ustawy zakazujący handlu w niedzielę 
(spółka posiada około 50% restauracji zlokalizowanych w galeriach 
handlowych), co negatywnie mogłoby wpłynąć na wyniki spółki na rynku 
polskim. Ponadto w związku z interpretacją Ministra Finansów w sprawie 
stosowania 5% i 8% stawki podatku VAT (wydana w VI’16), zwracamy 
uwagę na ryzyko podniesienia płaconej przez spółkę stawki podatku w Polsce 
(spółka posiada interpretację indywidualną wydaną w poprzednich latach). 

FCapital Dutch B.V. 31,71% 

NN OFE 11,97% 

PZU PTE 10,00% 

Aviva OFE 9,90% 

  

Pozostali 36,42% 
 

Profil spółki 
AmRest jest największym operatorem restauracji w 
regionie, który zarządza 1 085 restauracjami w  
13 krajach. W swoim portfelu AmRest ma 7 marek, 
które można podzielić na dwa sektory restauracyjne: 
1) restauracje szybkiej obsługi (QSR) obejmujące 
marki KFC, Burger King oraz Starbucks;  
2) restauracje z obsługą kelnerską (casual dining) 
obejmujące marki Pizza Hut, La Tagliatella, Blue 
Frog oraz Kabb.  

 
Kurs akcji EAT na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Piotr Bogusz 
+48 22 438 24 08 
piotr.bogusz@mbank.pl 

(mln PLN) 2014 2015 2016P 2017P 2018P 

Przychody 2 952,7 3 338,7 4 196,3 5 158,8 5 833,9 

EBITDA 356,4 419,6 526,6 635,3 724,1 

   marża EBITDA 12,1% 12,6% 12,5% 12,3% 12,4% 

EBIT 109,9 195,7 254,6 298,1 348,8 

Zysk netto 51,7 160,0 174,8 204,5 250,7 

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P/E 103,5 33,4 30,6 26,1 21,3 

P/CE 20,7 13,9 12,0 9,9 8,5 

P/BV 5,9 5,2 4,2 3,6 3,1 

EV/EBITDA 17,6 14,8 12,3 10,1 8,6 

DYield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cena bieżąca 252,00 PLN 

Kapitalizacja 5 346 mln PLN 

Free float 1 448 mln PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 6,68 mln PLN 

Cena docelowa 236,00 PLN 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

AmRest 236,00 217,00 redukuj trzymaj 

Spółka Cena 
bieżąca 

Cena 
docelowa 

Potencjał 
zmiany 

AmRest 252,00 236,00 -6,4% 

Zmiana prognoz od 
ostatniego raportu 

2016P 2017P 

Przychody +10,8% +20,8% 

EBITDA +3,5% +8,2% 

2018P 

+23,7% 

+11,1% 

zysk netto +13,3% +6,3% +9,7% 

AmRest: redukuj (obniżona) 

Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mBanku 
Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mDM.pl 
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Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 
EV – dług netto + wartość rynkowa (EV – wartość ekonomiczna) 
EBIT – zysk operacyjny  
EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją 
BOOK VALUE – wartość księgowa 
WNDB – wynik na działalności bankowej 
P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją 
MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży 
EBIT/EV – zysk operacyjny do wartości ekonomicznej 
P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję  
ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych 
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję  
Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent 
Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży 
 
Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku: 
Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: 
KUPUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% 
AKUMULUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od +5% do +15% 
TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5% 
REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5% 
SPRZEDAJ – oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15% 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego 
posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.  
 
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski 
mBanku uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje 
jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się 
niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.  
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie 
stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być 
kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub 
wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. 
 
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji 
inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 
 
Do rekomendacji wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej 
rekomendacji Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami 
sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. 
 
Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i 
innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. 
 
mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o 
konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. 
 
Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. 
 
mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami 
emitenta. 
 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody mBanku S.A.  
 
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Maklerskiego mBanku. 
 
Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to 
osoby zatrudnione w Domu Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby 
upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
 
Silne i słabe strony metod wyceny stosowanych w rekomendacjach: 
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą 
jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można 
zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 
Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany 
założeń prognostycznych wypłaty dywidendy w modelu 
Zysków ekonomicznych – polega ona na dyskontowaniu przyszłych zysków ekonomicznych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany 
założeń prognostycznych w modelu 
Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w przypadku spółek deweloperskich; jej wadą 
jest brak uwzględnienia w wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy. 

 
Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące spółki AmRest 
rekomendacja kupuj akumuluj trzymaj 

data wydania  2016-02-02 2016-04-06 2016-05-06 

kurs z dnia rekomendacji 188,50 208,50 220,00 

WIG w dniu rekomendacji 44294,89 47790,29 46430,16 
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