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Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.

Wybrane metody

Do wyceny zostały przyjęte dwie

metody: metoda dochodowa oraz

metoda porównawcza.

Określenie potencjału spółki Brewery

Hills S.A. miało miejsce w perspektywie

następnych 3 lat. Wartość spółki

została oszacowana w oparciu o

publiczne oraz niedostępne publicznie

informacje o spółce Brewery Hills S.A.

Wycena jest przeprowadzona

w formule pre-money.

Założenia

Wycena spółki podejściem dochodowym została

wybrana przy założeniu, że przyszłość spółki nie

jest zagrożona w żaden sposób i będzie z dużym

prawdopodobieństwem kontynuowana, a jej

właściciele będą w sposób ciągły czerpać z tego

tytułu korzyści. W podejściu dochodowym została

wykorzystana metoda zdyskontowanych

przepływów pieniężnych (ang. DCF – Discounted

Cash Flow).

Wycena przy wykorzystaniu podejścia

porównawczego została wybrana w celu

przyrównania Brewery Hills S.A. do innych

spółek, które prowadzą zbliżoną do siebie

działalność oraz są na podobnym etapie rozwoju.

To podejście opiera się na wyborze adekwatnego

wskaźnika, z którego obliczana jest średnia.

W wycenie wykorzystano wskaźnik P/S (ang.

Price/Sales – Cena/Sprzedaż netto). Iloczyn

otrzymanej średniej wskaźnika oraz przychodów

wycenianej spółki pozwala na oszacowanie

wartości tego przedsiębiorstwa.



Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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Wyceniana spółka

Wartość godziwa kapitałów własnych spółki

Brewery Hills S.A. na dzień 30.06.2021 r. została

oszacowana na:

7  1 1 9  1 57 ZŁ

Wagi

Wartość kapitału własnego wyznaczona

za pomocą modelu DCF
6 269 390 zł 0,45

Wartość kapitału własnego wyznaczona 

za pomocą metody porównawczej
7 814 420 zł 0,55

Wycena końcowa kapitału własnego

Brewery Hills S.A. 7 119 157 zł
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Wynik wyceny

Nazwa (firma): Brewery Hills S.A.

Adres siedziby: ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław 

KRS, NIP, REGON: 0000895676, 8992860157, 382906345

Zarząd: Marcin Olszewski – Prezes Zarządu

Katarzyna Puchała – Wiceprezes Zarządu



Krótko o Brewery Hills S.A. 

Spółka Brewery Hills S.A. oferuje piwa kraftowe tworzone według autorskich receptur, które warzone są

w zaprzyjaźnionych warzelniach. Piwa kraftowe charakteryzują się naturalnym składem, unikalnym smakiem, zapachem

oraz barwą, co w połączeniu z tradycyjnym procesem produkcyjnym czyni je wyjątkowymi produktami pośród konkurencji

ze strony browarów koncernowych. Proces tworzenia i projektowania piwa kraftowego charakteryzuje wyjątkowe

podejście ich twórców. Na rynku piw kraftowych Spółka wyróżnia się proekologicznym podejściem w filozofii „zero

waste”. Ich piwa sprzedawane są w aluminiowych puszkach, co ma nieść za sobą korzyści dla środowiska większe niż w

przypadku jednorazowych szklanych butelek, piwo opatrzone jest papierową etykietą, a przesyłka ze sklepu

internetowego dociera do klienta wyłącznie w ekologicznym opakowaniu. Według raportu Polskiego Stowarzyszenia

Browarów Rzemieślniczych dynamika wzrostu użycia puszek aluminiowych między rokiem 2019 a 2020 wśród browarów

członkowskich wyniosła 420%1, co jest potwierdzeniem świadomości korzyści wynikających ze stosowania tych rodzajów

opakowań.

Głównymi celami inwestycyjnymi Spółki w aktualnej rundzie finansowania są zwiększenie produkcji własnych piw,

poszerzenie oferty o nowe piwa, rozwój działu handlowego i inwestycja w marketing. W perspektywie 2022/2023 r. Spółka

planuje rozpocząć działania w kierunku uruchomienia własnego browaru oraz debiutu na giełdzie NewConnect. Data

wprowadzenia spółki do obrotu zależna będzie od sytuacji na rynku kapitałowym.

Aktualnie Spółka w swojej ofercie posiada 13 różnych piw, niemniej jednak wyprodukowała już 23 piwa z rodzaju IPA,

sour, pastrysour, owocowe, pszeniczne, lager i bezalkoholowe.

Browar Brewery Hills S.A. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, do którego należą

34 browary, stanowiące około 50% udział w produkcji piwa rzemieślniczego w Polsce. Stowarzyszenie zrzesza

innowacyjne i niezależne przedsiębiorstwa, dla których najważniejsza jest jakość ich produktu, zatem dla jego członków

jest to również wyróżnienie.

1 https://psbr.eu/wp-content/uploads/2021/06/PSBR-Raport_2020_prev.pdf
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https://psbr.eu/wp-content/uploads/2021/06/PSBR-Raport_2020_prev.pdf




Brewery Hills S.A. produkuje swoje autorskie piwa w formule

kontraktowej, tzn. przy współpracy z browarami posiadającymi

specjalistyczną infrastrukturę, a sprzedaż swoich produktów prowadzi

głównie poprzez tradycyjne kanały sprzedaży - punkty gastronomiczne

i puby oraz sklepy detaliczne. Spółka współpracuje również z sieciami

handlowymi (np. Lidl, Carrefour, Auchan, Leclerc, SPAR, Duży Ben, Al.

Capone), wykorzystując ich szeroką bazę klientów. Sprzedaż poprzez

kanały elektroniczne ma miejsce przez sklep internetowy

breweryhills.com. W przyszłości spółka planuje otworzenie własnego

zakładu produkcyjnego.

Według raportu Instytutu Jagiellońskiego2 wśród dorosłych osób w Polsce

81% spożywa piwo. Z uwagi na to, że piwa kraftowe w Polsce dopiero

zyskują na popularności, oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim

do ludzi młodych oraz w średnim wieku w większych miastach. Wraz

z upływem czasu i wzrostem świadomości wśród konsumentów, grupa ta

może się powiększać.

Zgodnie z raportem Polskiego Stowarzyszenia Browarów

Rzemieślniczych udział sprzedaży zagranicznej piwa kraftowego wzrósł

z 4,6% produkcji w 2019 r. do 11,1% w 2020 r. wśród browarów

członkowskich, co przy zachowaniu tendencji wzrostowej w przyszłych

latach może przekładać się również na rozszerzenie dystrybucji na rynki

zagraniczne.

2 https://jagiellonski.pl/files/other/POLSKA_ZALANA_PIWEM23.pdf
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Dystrybucja, klienci, 
model biznesowy

http://www.breweryhills.com/
https://jagiellonski.pl/files/other/POLSKA_ZALANA_PIWEM23.pdf
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Rynek

Wartość rynku napojów alkoholowych w Polsce

w 2020 r. wynosiła ponad 39 mld zł3, z czego aż

ok. 46% (ok. 18 mld zł) stanowiła sprzedaż piwa,

34% (ok. 13 mld zł) sprzedaż wódki, ponad 9% (ok.

3,6 mld zł) sprzedaż wina, a ok. 8% (ok. 3,25 mld

zł) przypadło ze sprzedaży whisky.

Wartość rynku piwa od 2017 r. zachowuje

tendencję wzrostową. W 2017 łączna wartość

sprzedaży wynosiła ok. 16,37 mld zł4, w 2018 ok.

16,70 mld zł5, w 2019 ok. 17,40 mld zł6, w 2020

ok. 17,96 mld zł7.

W wolumenie sprzedaży detalicznej alkoholu

w 2020 r. dominowało piwo z ponad 86% udziałem,

wyprzedzając wódkę, której wolumen stanowił

nieco ponad 7%, wino z udziałem ok. 4,5%, whisky

ponad 1% oraz pozostałe alkohole.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba wypijanego

piwa na osobę wzrosła z 38,6l w 1992 r. do 97,1l

w 2019 r.8 Wynika z tego, że statystyczny Polak

rocznie wypija 194 półlitrowe puszki/butelki

piwa.

Źródła: 3, 4, 5, 6, 7, 8

46%

34%

9%

8%
3%

PODZIAŁ RYNKU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE 

Piwo

Wódka

Wino

Whisky

Pozostałe

16,37

16,7

17,4

17,96

2017 2018 2019 2020

WARTOŚC RYNKU PIWA W POLSCE 
W LATACH 2017-2020 W MLD PLN

38,6

97,1

1992 2019

ROCZNE SPOŻYCIE PIWA W POLSCE 
NA OSOBĘ W LITRACH
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https://psbr.eu/wp-content/uploads/2021/06/PSBR-Raport_2020_prev.pdf
https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-alkoraport-report.pdf
https://foodfakty.pl/2018-byl-rokiem-browarow-raport-nielsen
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ile-polacy-wydaja-na-alkohol-dane-nielsena-za-2019-rok/kg3vd09
https://jagiellonski.pl/files/other/POLSKA_ZALANA_PIWEM23.pdf
https://jagiellonski.pl/files/other/POLSKA_ZALANA_PIWEM23.pdf
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Rynek

Rynek piwa w Polsce zdominowany jest przez

duże browary, należące do zagranicznych

inwestorów, które odpowiadają za ponad 78%

ogólnej produkcji. Browary średnie stanowią

18,3%, natomiast browary regionalne

i rzemieślnicze jedynie za ok. 3,5%.

Polskie tradycje piwowarskie mają za sobą bogatą

historię, gdyż piwo było już ulubionym napojem

wśród Słowian na ziemiach polskich. Na

przestrzeni wieków istniało wiele browarów

regionalnych, których ilość poprzez zmiany

regulacyjne w pierwszej połowie XIX wieku

niestety zmniejszyła się od 243 w 1922 r. do 64

w 2010 r.9 Trend odwrócił się jednak w 2010, gdy

na rynku pojawili się producenci chcący przywrócić

regionalnym browarom dawną renomę. Dzięki temu

w sprzedaży pojawiło się wiele nowych gatunków

piwa o coraz wyższej jakości i ciekawych smakach.

Zaczęła odtwarzać się dawna kultura

wysokogatunkowego browarnictwa.

Źródła: 9

0

50

100

150

200

250

300

350

1922 1970 2010 2019 2025

LICZBA BROWARÓW W POLSCE W LATACH 1922-2019

Od 2010 popularność coraz bardziej zyskują piwa

wytwarzane w browarach rzemieślniczych, regionalnych

czy restauracyjnych. Przemysł browarniczy stał się również

istotną gałęzią polskiej gospodarki, zapewniając miejsce

pracy dla ponad 150 000 osób oraz zbyt płodów rolnych z

regionu. W Polsce działa ponad 300 browarów, jednak na

tle inny krajów wciąż wygląda na rynek rozwijający się,

który ma przed sobą bardzo ciekawą przyszłość.
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LICZBA BROWARÓW W RÓŻNYCH KRAJACH

https://pl.wikipedia.org/wiki/Browary_w_Polsce


Wycena spółki Brewery Hills S.A. 



Założenia do wyceny metodą dochodową
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Wartość

Dzień wyceny
Wycena została sporządzona na dzień 30

czerwca 2021 r. -

Przychody ze 

sprzedaży

Prognoza przychodów ze sprzedaży za lata

2021-2024 sporządzona została w oparciu

o dane przedstawione przez Spółkę. W 2021 r.

zakłada się wzrost liczby handlowców z 2 do 6.

Zakłada się, że najlepsza sprzedaż piwa

przypada na miesiące letnie. W 2023 r. cele

sprzedażowe rosną o 10%.

-

Koszty

działalności

operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej za lata 2021-

2024 zaprognozowane zostały w oparciu o

dane przedstawione przez Spółkę.
-

Amortyzacja Brak odpisów amortyzacyjnych. -

Nakłady

inwestycyjne

(CAPEX)

Spółka nie planuje ponosić nakładów

inwestycyjnych w okresie prognozy. -

Kapitał obrotowy

netto

Okres spływu należności, utrzymania zapasów

oraz regulacji zobowiązań w dniach przyjęto

kolejno 160,150 i 303 dni, w oparciu o dane

finansowe za 2020 r. Przyjęto, iż liczba dni

w roku wynosi 365 dni.

-

Premia rynkowa Wartość premii rynkowej została ustalona w

oparciu o założenie, że Spółka jest stosunkowo

młoda, ma dobrą pozycję w branży, stabilne

źródła finansowania, wykwalifikowaną

i doświadczoną kadrę zarządzającą. Niemniej

jednak spółka funkcjonuje w bardziej

konkurencyjnej branży, a jej przyszłość jest

przewidywalna do pewnego stopnia. Wartość

premii została zaproponowanej przez J. H.

Schilta.

11%

Stopa wolna od 

ryzyka

Za wartość stopy wolnej od ryzyka przyjęta

została średnia rentowność 10-letnich polskich

obligacji skarbowych na dzień 30.06.2021

(Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-

publiczny/bony-i-obligacje-hurtowe/kalendarze-

przetargow

1,73%

Wartość

Beta

Wartość Bety dla Spółki przyjęto na poziomie

przedstawionym przez prof. A. Damodarana dla

spółek z sektora produkcji napojów

alkoholowych

(Źródło:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

New_Home_Page/datafile/Betas.html).

0,78

Koszt kapitału 

własnego

Koszt kapitału własnego obliczono za pomocą

modelu CAPM. -

Koszt kapitału

Spółki

Koszt kapitału Spółki obliczony został jako

Średnioważony Koszt Kapitału. W związku z

brakiem zadłużenia Spółki, udział kapitału

własnego w strukturze wynosi 100%.

-

Wolne przepływy

pieniężne (FCFF)

Na potrzeby wyceny obliczono wolne przepływy

pieniężne przynależne wszystkim stronom

finansującym Spółkę. W okresie poza okresem

szczegółowej prognozy przyjęto, iż wolne

przepływy będą wzrastały od ostatniego

zaprognozowanego przepływu tj. z 2024 r.

-

Stopa wzrostu (g) Założono, iż stopa wzrostu wolnych przepływów

pieniężnych poza okresem szczegółowej

prognozy kształtować się będzie na poziomie

celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5%

(Źródło:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumen

ty/zalozenia/zalozenia_pp_2021.pdf)

2,5%

Wartość

rezydualna

Wartość rezydualna została ustalona

z uwzględnieniem wzrostu wolnych przepływów

pieniężnych po okresie prognozy z

wykorzystaniem modelu Gordona

(zastosowanego w celu wyliczenia wartości

bieżącej strumienia przepływów

charakteryzujących się stałym wzrostem).

-

Dyskonto z tytułu 

braku płynności

Spółka jest spółką prywatną (niepubliczną),

w związku z czym przyjęto dyskonto z tytułu

braku płynności w oparciu o badania

przeprowadzone przez prof. A. Damodarana

(Źródło:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/p

apers/liquidity.pdf).

25%
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Prognoza przychodów

Wyceny metodą zdyskontowanych przepływów

pieniężnych opierają się na prognozach dochodów,

które mają być generowane w przyszłości. Wartość

przedsiębiorstwa równa jest zdyskontowanej sumie

przyszłych wolnych przepływów pieniężnych

przedsiębiorstwa oraz zdyskontowanej wartości

rezydualnej. Co znaczy, że o wartości podmiotu

gospodarczego świadczy jego zdolność do

generowania wolnej gotówki (nie księgowych

wyników).

Stopą dyskonta jest średni ważony koszt kapitału

(ang. WACC – Weighted Average Cost of Capital).

Metoda ta jest powszechnie stosowaną i uznaną

metodą wyceny. Okres prognozy w przypadku tych

spółek równy jest okresowi ich szybkiego wzrostu.

Przychody ze sprzedaży za okres od 24.03. do

31.12.2019 r. wyniosły 203.194,45 zł, za cały 2020 r.

wynosiły 1.074.485,51zł, a za I półrocze 2021 r.

przychody wyniosły 235 228 zł. W dalszych okresach

prognozowany jest wzrost rok rocznie na poziomie

210% w 2022 r. oraz 15% w 2023 i 12% w 2024 r.
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Ujęcie roczne 2021P 2022P 2023P 2024P

Przychody ze sprzedaży 2 126 228 6 600 000 7 620 000 8 547 000

Dynamika 210,41% 15,45% 12,17%

203

1 074

235

2 126

6 600

7 620

8 547

2019 2020 I półrocze
2021

2021 2022 2023 2024

PRZYCHODY ZREALIZOWANE I PROGNOZA [TYS. ZŁ]

PROGNOZA PRZYCHODÓW, DANE W PLN



Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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Prognoza kosztów i capex

Koszty operacyjne za okres od 24.03. do 31.12.2019

r. wyniosły 389.121,92 zł, za cały 2020 r. wynosiły

1.056.083,32 zł, a za I półrocze 2021 r. Spółka

poniosła koszty na poziomie 403.581 zł. W dalszych

okresach prognozowany jest wzrost kosztów rok

rocznie na poziomie 178% w 2022 r. oraz 14%

w 2023 i 10% w 2024 r.

CAPEX (ang. Capital Expenditures) to wydatki

inwestycyjne w aktywa trwałe, poczynione w celu

rozwoju produktu, usługi. Powinny generować

korzyści w wielu okresach sprawozdawczych. Spółka

w okresie prognozy nie zakłada ponoszenia

wydatków inwestycyjnych.
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Ujęcie roczne 2021P 2022P 2023P 2024P

Koszty operacyjne 2 124 954 5 912 366 6 756 504 7 456 570

Dynamika 178,23% 14,28% 10,36%

PROGNOZA KOSZTÓW OPERACYJNYCH, DANE W PLN

389

1 056

404

2 125

5 912

6 757

7 457

2019 2020 I półrocze
2021

2021 2022 2023 2024

KOSZTY OPERACYJNE ZREALIZOWANE I PROGNOZA [TYS ZŁ]

Ujęcie roczne 2021P 2022P 2023P 2024P

Inwestycje 0 0 0 0

PROGNOZA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, DANE W PLN



Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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WACC i FCFF

WACC (ang. Weighted Average Cost of Capital) to

średni ważony koszt kapitału. Ten wskaźnik

finansowy określa całkowity koszt kapitału dla firmy,

gdzie dla każdej kategorii kapitału proporcjonalnie

nadaje się odpowiednią wagę. Jest to podstawowy

współczynnik dyskontujący dla większości

dochodowych metod wyceny przedsiębiorstwa.

W przypadku Brewery Hills S.A. nie jest brany pod

uwagę udział i tym samym koszt kapitału obcego,

gdyż spółka z takowego nie korzysta.

Kapitał obrotowy netto można zdefiniować jako

wartość aktywów bieżących pomniejszoną o pasywa

bieżące. Jest to kapitał finansujący jedynie tę część

aktywów bieżących, która nie została sfinansowana

pasywami bieżącymi.

Kapitał obrotowy netto = Aktywa obrotowe –

Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)

Wskaźnik spływu należności, utrzymania zapasów

i regulacji zobowiązań krótkoterminowych został

wyliczony w oparciu za dane finansowe z 2020 r.
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KOSZT KAPITAŁU (WACC) 

PROGNOZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (FCFF), DANE W PLN

2021P 2022P 2023P 2024P 2024+

Udział kapitału własnego 100% 100% 100% 100% 100%

Udział kapitału obcego 0% 0% 0% 0% 0%

Stopa wolna od ryzyka 1,730% 1,730% 1,730% 1,730% 1,730%

Beta 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Premia rynkowa 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

Koszt kapitału własnego 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36%

Koszt kapitału obcego 0% 0% 0% 0% 0%

WACC 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36%

2021P 2022P 2023P 2024P 2024+

Przychody ze

sprzedaży
2 126 228    6 600 000    7 620 000    8 547 000    

Koszty

operacyjne
2 124 954    5 912 366    6 756 504    7 456 570    

EBIT 1 274    687 634    863 496    1 090 430    

Podatek 242    130 650    164 064    207 182    

NOPAT 1 032    556 984    699 431    883 248    

Amortyzacja - - - -

CAPEX - - - -

Zmiana KON - 95 812    123 300    58 291    104 206    

WACC 96 844 433 683 641 141 779 042 779 237



Wycena metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych
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2021P 2022P 2023P 2024P 2024+

liczba miesięcy 6 12 12 12 12

FCFF 96 844 433 683 641 141 779 042 779 237

WACC 10,31% 10,31% 10,31% 10,31% 10,31%

Czynnik dyskontujący 1,05 1,22 1,34 1,48

zdyskontowane FCFF 92 096 356 404 477 649 526 140

Suma zdyskontowanych FCFF 1 452 290

FCFF po okresie szczegółowej prognozy 779 237

Stopa wzrostu 2,50%

Wartość rezydualna zdyskontowana (RV) 6 906 897

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 8 359 187

Udział RV w EV 82,63%

Dług netto 0

Wartość kapitału własnego 8 359 186,93

Dyskonto z tytułu braku płynności 25%

Implikowana wartość kapitału własnego Brewery Hills S.A. 6 269 390

Przy przyjętych założeniach wycena Spółki wyliczona za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 6 269 390 zł.
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Analiza wrażliwości

C
o

p
y

ri
g

h
t 

®
 B

e
s

t 
C

a
p

it
a

l 
s

p
. 

z
 o

.o
.

WARTOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO W ZALEŻNOŚCI OD STOPY WZROSTU (G) I WACC

Stopa wzrostu (g)

W
A

C
C

1,5% 2% 2,5% 3% 3,5%

9,81% 6 423 792 6 815 672 7 265 097 7 785 745 8 396 007

10,31% 6 005 854 6 345 888 6 732 439 7 175 753 7 689 322

10,81% 5 636 601 5 933 958 6 269 390 6 650 709 7 088 021

11,31% 5 308 163 5 570 004 5 863 355 6 194 267 6 570 447

9,31% 5 014 275 5 246 270 5 504 599 5 794 014 6 120 487

Analiza wrażliwości przedstawia wpływ oddziaływania

dwóch czynników w postaci stopy wzrostu (g) oraz

WACC na wartość kapitału własnego. Analiza

wrażliwości pokazuje, jak zmieni się wycena Spółki,

podczas gdy stopa wzrostu i/lub WACC wzrośnie lub

spadnie o 0,5%. Z powyższej tabeli wynika, że

najwyższa wartość spółki wyliczona na podstawie

metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych –

8 396 007 zł wystąpi w przypadku WACC – 9,31% i g

– 3,50%, natomiast najniższa – 5 014 275 ZŁ w

przypadku WACC – 11,31% i g – 1,5%. W związku

z tym im wyższy WACC i niższa stopa wzrostu (g),

tym wycena spółki za pomocą metody

zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest niższa

i odwrotnie – im mniejszy WACC i większa stopa

wzrostu (g) tym wycena jest wyższa.

UDZIAŁ RV W EV W ZALEŻNOŚCI OD STOPY WZROSTU (G) I WACC

Stopa wzrostu (g)

W
A

C
C

1,5% 2% 2,5% 3% 3,5%

9,81% 82,82% 83,80% 84,81% 85,82% 86,85%

10,31% 81,74% 82,72% 83,71% 84,72% 85,74%

10,81% 80,68% 81,64% 82,63% 83,62% 84,63%

11,31% 79,61% 80,57% 81,54% 82,53% 83,53%

9,31% 78,56% 79,50% 80,47% 81,44% 82,43%
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Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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Wstęp do wyceny metodą porównawczą

W wycenie porównawczej celem jest wycenienie

aktywów w oparciu o ceny rynkowe innych,

podobnych aktywów. Aby porównać ceny rynkowe

podobnych aktywów należy w jakiś sposób

zestandaryzować ich wartości. W niniejszym

podejściu wartość przedsiębiorstwa została

oszacowana w relacji do przychodów generowanych

przez te aktywa.

Wskaźnik P/S (ang. Price/Sales – Cena/Sprzedaż

netto) obliczamy dzieląc rynkową cenę akcji firmy

przez sprzedaż na jedną akcję. Informuje, ile

kosztuje jedna złotówka pochodząca ze sprzedaży

produktów firmy. Teoretycznie, niższa od

konkurencyjnych podmiotów wartość wskaźnika

oznacza korzystniejszą wycenę. Wskaźnika P/S

powinno używać się do porównywania spółek z tej

samej branży, ponieważ podmioty z innych branż

mogą charakteryzować się inną specyfiką

prowadzenia biznesu oraz struktury przychodów

i kosztów, co w rezultacie mogłoby wpłynąć na

błędną interpretację uzyskanych wyników.

Po dokonaniu wyboru wskaźnika, w wycenie

przedsiębiorstwa za pomocą metody

porównawczej, należy wybrać co najmniej kilka

porównywalnych spółek, to znaczy takich, które

prowadzą zbliżoną do siebie działalność oraz są

na podobnym etapie rozwoju. Następnie dla

każdej z nich obliczany jest wskaźnik P/S, na

podstawie których obliczona zostaje średnia.

Iloczyn otrzymanej średniej oraz przychodów

wycenianej spółki pozwala na oszacowanie

wartości tego przedsiębiorstwa.

Do wyceny metodą porównawczą wybrano pięć

spółek, których przedmiotem działalności jest

produkcja piwa kraftowego, a ich działalność

operacyjna jest skupiona na rynku polskim.

Wybrane spółki pozyskiwały finansowanie

w modelu crowdfundingowym, zatem znane są

ich wyceny podczas emisji akcji:

Brodacz S.A.

Browar Brokreacja S.A.

Browar Jastrzębie S.A.

Browar Wrężel S.A.

Browar za miastem sp. z o. o. SKA



Spółki porównywalne do Brewery Hills S.A.
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Brodacz S.A. Browar Brokreacja S.A. Browar Jastrzębie S.A. Browar Wrężel S.A.
Browar za miastem 

Sp. z o.o. SKA

Rok powstania 2015 2015 2013 2014 2016

Charakterystyka Browar Brodacz wywodzi się z 

Trójmiasta, oferując ponad 60 

różnych piw. Głównymi celami 

spółki są budowa i rozwój marki, 

zwiększenie produkcji i otwarcie 

własnych pubów.

Posiada własny pub w Krakowie oraz 

stale rozwija współpracę z 

największymi sieciami handlowymi. 

Spółka planuje stworzenie własnego 

zakładu produkcyjnego. 

Obecnie głównym planem spółki jest 

budowa własnego browaru i całej 

potrzebnej infrastruktury oraz 

rozszerzanie sieci dystrybucji. W  

przyszłości spółka planuje debiut na 

giełdzie NewConnect.

Swoją sprzedaż 

opiera również na 

dystrybucji towaru 

poprzez największe 

sieci handlowe. 

Spółka planuje 

zwiększyć sprzedaż 

poprzez rynki 

zagraniczne. 

Głównym celem 

f irmy jest budowa 

własnego browaru.

Jest w trakcie budowy 

własnego zakładu 

produkcyjnego pod 

Poznaniem. Środki na 

to przedsięwzięcie 

pozyskano z kampanii 

crowdfundingowej. 

Spółka posiada 

rozwinięte kanały 

dystrybucji poprzez 

duże sieci handlowe.

Przychody 984 000,00 zł 1 704 624,89 zł 3 284 507,98zł 2 681 490,73 zł 555 010,34 zł 668 596,61 zł 2 389 809,62 zł 3 286 000,00 zł

Rok sprawozdania 2018 2019 2018 2019 2019 2020 2019 2019

Data emisji lut-19 kwi-20 sie-19 gru-20 sty-19 sie-21 lut-20 lis-20

Cena emisyjna akcji 60,00 zł 120,00 zł 33,60 zł 59,60 zł 0,23 zł 0,28 zł 3,27 zł 2,20 zł

Liczba akcji przed 

emisją

100 000 122 797 362 441 572 474 31 000 000 52 490 705,00 3 000 000 12 300 000

Wycena pre-money 6 000 000,00 zł 14 735 640,00zł 12 178 017,60zł 34 119 450,40zł 7 130 000,00 zł 14 697 397,40zł 9 810 000,00 zł 27 060 000,00 zł

P/S 6,10 8,64 3,71 12,72 12,85 21,98 4,10 8,23

Zebrana kwota 1 273 980,00zł 621 720,00 zł 1 687 929,60 zł 1 540 748,80 zł 3 877 275,83zł 1 096 314,20 zł 1 769 276,01 zł 4 180 000,00 zł

Liczba akcji 

wyemitowanych

21233 5181 50236 25851 16857721 3915408 541063 1900000

Seria akcji B C B E, F D F, G, H B K

Wycena post-money 7 273 980,00zł 15 357 360,00zł 13 865 947,20zł 35 660 199,20zł 11 007 275,83zł 15 793 711,60zł 11 579 276,01 zł 31 240 000,00 zł

Transakcje uwzględnione w wycenie

Transakcje wyłączone z wyceny



Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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Wycena metodą porównawczą

Do wyceny porównawczej wybrano spółki, kierując

się podobieństwami między nimi oraz spółką

wycenianą takimi jak: wielkość przedsiębiorstwa,

czas istnienia, etap rozwoju, charakterystyka biznesu,

oferowany produkt czy region prowadzonej

działalności.

Z wyceny metodą porównawczą wyłączono emisje

oznaczone szarym kolorem w Tabeli na poprzedni

slajdzie, ponieważ spółki pozyskujące kapitał

w wybranych akcjach crowdfundingowych były na

bardziej zaawansowanym etapie rozwoju, co mogłoby

wpłynąć na błędne oszacowanie wartości spółki

Brewery Hills S.A.

Na podstawie przeprowadzonej wyceny za pomocą

metody porównawczej ustalono wartość jednej akcji

spółki Brewery Hills na kwotę 7,81 zł.
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WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ

Średnia wskaźnika P/S 7,27

Przychody Brewery Hills S.A. w 2020 r. 1 074 485,51zł

Liczba akcji 1 000 000

Wycena  Brewery Hills S.A. po średniej 7 814 420,52 zł

Wycena po średniej na jedną akcję 7,81 zł

Szacowana wartość spółki Brewery Hills S.A.

według metody porównawczej wynosi

7 814 420,52 zł.



Cel

Celem przeprowadzenia wyceny jest

uzyskanie wartości godziwej spółki

kapitałowej Brewery Hills S.A. na

potrzeby przeprowadzenia oferty

crowdfundingowej.
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Wycena końcowa

Wartość kapitału własnego spółki Brewery Hills S.A.

wyznaczona za pomocą modelu DCF i za pomocą

metody porównawczej wskazuje inne wyniki,

a różnice w wycenie wynikają z różnic w ocenie

efektywności rynku. Wobec powyższego w wycenie

końcowej zastosowano średnią ważoną z wyceny

metodą dochodową oraz metodą porównawczą i na

tej podstawie wartość spółki Brewery Hills S.A.

z siedzibą we Wrocławiu została określona na

7.119.157 zł. W wycenie końcowej większą wagę

0,55 nadano wycenie metodą porównawczą,

a mniejszą 0,45 wycenie metodą dochodową.

Uzasadnieniem zastosowanej większej wagi

w wycenie porównawczej jest założenie, że wycena

rynkowa jest bardziej efektywna, ponieważ rynek

może błędnie wyceniać pojedyncze transakcje, ale

średnio rzecz biorąc wycenia te firmy prawidłowo.

Przy wycenie zdyskontowanych przepływów

pieniężnych przyjmujemy założenia co do przyszłości

spółki, które mogą się w jakimś stopniu nie

zmaterializować.
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WYCENA KOŃCOWA KAPITAŁU WŁASNEGO BREWERY HILLS S.A.

Wartość kapitału własnego wyznaczona 

za pomocą modelu DCF
6 269 390 zł 0,45

Wartość kapitału własnego wyznaczona 

za pomocą metody porównawczej
7 814 420 zł 0,55

Implikowana wartość kapitału własnego 7 119 157 zł



www.bestcapital.pl

Wykonawca wyceny

J U S T Y N A    K O Ś C I E L N A

+48 667 223 427

Justyna.rylska@bestcapital.pl

+48 71 723 00 39

Al.Gen.Hallera180/18,53-203Wrocław

BEST CAPITAL

sp. z o.o.
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