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Rynek akcji 
Nie zmieniamy naszego pozytywnego nastawienia na całe pierwsze 
półrocze. Marzec traktujemy jednak jako miesiąc, który musi potwierdzić 
wcześniej obserwowane pozytywne tendencje w największych 
gospodarkach, szczególnie w gospodarce amerykańskiej.        
 
Ze spółek 
Finanse. PoniewaŜ do tej pory wyniki banków za 4Q 2011 nie przyniosły 
pozytywnych zaskoczeń (poza Handlowym), zalecamy selektywne 
redukowanie ekspozycji w sektorze, w szczególności poprzez walory 
Millennium, Pekao i Get Banku. Utrzymujemy nasze relatywne przewaŜenie 
i pozytywne nastawienie do walorów PZU i Kruka.  
 
Paliwa. Otoczenie makro dla rafinerii znacznie się pogorszyło i dlatego 
obniŜamy do redukuj rekomendację dla Lotosu. Mimo spadków kursu nadal 
wysokie ryzyko wiąŜe się z inwestycją w PGNiG, gdzie oczekujemy bardzo 
słabych wyników w najbliŜszych kwartałach i obniŜania konsensusu.  
 
Energetyka. SprzedaŜ akcji PGE przez MSP powinna w krótkim terminie 
pozwolić na mocniejsze dyskontowanie wysokiej dywidendy z zysku za rok 
2011. Atrakcyjne wydają nam się równieŜ akcje Tauronu i nie widzimy w 
tym przypadku ryzyka podaŜy ze strony resortu. 
 
Media. Podtrzymujemy pozytywną rekomendację na Agorę. Jednocześnie 
w związku z realizacją potencjału wzrostowego obniŜamy naszą 
rekomendację dla Cinema City do trzymaj. Nadal zalecamy neutralne 
podejście do spółek telewizyjnych. 
 
Informatyczne. W związku z realizacją potencjału wzrostowego zamykamy 
nasze pozytywne rekomendacje na AB i Sygnity. W przypadku Actionu po 
silnych wzrostach notowań w ostatnich dwóch miesiącach obniŜamy naszą 
rekomendację do redukuj.  
 
Górnictwo i metale. Spółki surowcowe czeka naszym zdaniem 
„przystanek”. Sytuacja makroekonomiczna na świecie a szczególnie w 
Chinach nie sprzyja dalszym wzrostom cen metali i węgla.  
 
Przemysł. Obecnie najatrakcyjniej z pokrywanych spółek przemysłowych 
notowany jest Impexmetal. BieŜący miesiąc, to naszym zdaniem dobry czas 
by zmniejszyć zaangaŜowanie w Astarcie, Boryszewie i Kernelu. 
 
Budownictwo. ObniŜamy sektorową rekomendację do „neutralnie” z 
„przewaŜaj”. Podtrzymujemy opinie o przewaŜaniu małych i średnich spółek 
nad największymi (ryzyko kontraktów drogowych). 
 
Deweloperzy. SprzedaŜ mieszkań w styczniu nie wskazuje na załamanie 
rynku mieszkaniowego, tylko raczej spowolnienie. Po wzroście kursów 
wielu deweloperów mieszkaniowych, atrakcyjniej wycenione wydają się 
spółki segmentu komercyjnego.  
 
Handel. Liderzy rynku raportowali dobre wyniki za 2011, problem w 
końcówce roku miały małe spółki. Podtrzymujemy pozytywne rekomendacje 
dla NG2 i LPP ze względu na bardzo dobre dane o sprzedaŜy miesięcznej.  
 
Rekomendacje. W raporcie miesięcznym podwyŜszamy rekomendację dla 
spółek: PGE (Kupuj) obniŜamy zalecenie inwestycyjne dla spółek: AB 
(Trzymaj), Action (Redukuj), Boryszew (Redukuj), Cinema City (Trzymaj), 
Elektrobudowa (Trzymaj), Eurocash (Trzymaj), Get Bank (Redukuj), Kęty 
(Akumuluj), KGHM (Trzymaj), Kruk (Akumuluj), Lotos (Redukuj), LW 
Bogdanka (Trzymaj), Millennium (Sprzedaj), PKO BP (Trzymaj), Polimex 
Mostostal (Akumuluj), Rafako (Trzymaj), Robyg (Trzymaj), Rovese 
(Akumuluj), Sygnity (Trzymaj) oraz zawieszamy rekomendację dla Mondi 
Świecie. 

Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złoŜenia 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 na ostatniej stronie niniejszego raportu. 
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Rynek akcji 
Początek roku na rynku akcji jest zgodny z naszymi przewidywaniami. Wzrosty 
głównych indeksów to efekt poprawiających się danych makro w USA, kolejnych 
programów płynnościowych w Strefie Euro jak równieŜ przyzwoitych wyników spółek 
za 4Q. Pomimo, Ŝe WIG od połowy stycznia wzrósł jedynie o 5%, szereg spółek 
rekomendowanych na początku roku jako nasze kluczowe rekomendacje kupna (KGHM, 
Famur, Kopex, PKO BP, PZU, LPP, NG2, dystrybutorzy IT, Sygnity, Cinema City, Robyg) 
osiągnęło bardzo szybko wyznaczone ceny docelowe, realizując ponad 15% stopy 
zwrotu. Na obecną chwilę nie widzimy zbyt wielu przesłanek do podwyŜszania prognoz i 
cen docelowych (jednym z nich jest spadek stopy wolnej od ryzyka), dlatego 
zdecydowaliśmy się na obniŜenie szeregu pozytywnych rekomendacji do poziomu 
neutralnego. Pod względem sytuacji makroekonomicznej, nakreślony przez nas 
scenariusz równieŜ nie pozwala na precyzowanie bardziej optymistycznej wizji rynku. W 
międzyczasie wydarzyły się zdarzenia, które wręcz nakazują zachować ostroŜność. 
Pierwszy czynnik to słaby odczyt ISM Manufacturing za luty, który obniŜył się z 54,1 w 
styczniu do 52,4, przy czym istotny wpływ na jego spadek miały słabe dane dotyczące 
m.in. subindeksu nowych zamówień. Po drugie dane makroekonomiczne w Europie 
poprawiają się, ale wolniej niŜ moŜna było tego oczekiwać. Po trzecie obawy o eskalację 
konfliktu z Iranem i rosnące ceny ropy, w kolejnych miesiącach uderzą w dochody 
rozporządzalne konsumentów, co przełoŜy się na wcześniej publikowane wskaźniki 
wyprzedzające (Conference Board). Te w ostatnich miesiącach były duŜym pozytywnym 
zaskoczeniem dla rynków finansowych. Nie zmieniamy naszego pozytywnego 
nastawienia na całe pierwsze półrocze. Marzec traktujemy jednak jako miesiąc, który 
musi potwierdzić wcześniej obserwowane pozytywne tendencje w największych 
gospodarkach. W perspektywie najbliŜszych tygodni nie powinno dojść do kolejnych 
działań płynnościowych ze strony ECB (spadek rynkowych stóp procentowych w 
krajach peryferyjnych) ani tym bardziej ze strony FED (QE3). Częściowo, za ostatnie 
wzrosty odpowiadają oczekiwania inwestorów co do wielkości drugiej transzy LTRO. 
Obecnie czynnik ten nie powinien wpływać juŜ na rynek. Jak na razie wyniki 
raportowane przez spółki są zbliŜone do oczekiwań analityków. W naszej opinii, dalsze 
podwyŜszanie wycen będzie moŜliwe jeŜeli podwyŜszony zostanie konsensus wzrostu 
gospodarczego, zarówno dla gospodarek rozwiniętych jak i gospodarki polskiej….. ale 
to chyba jeszcze nie w marcu.           
 
Słabsze wskaźniki wyprzedzające z amerykańskiego przemysłu 
W naszej strategii na IH2012 roku (23 stycznia br.) ISM był jednym z waŜniejszych elementów 
„pozytywnej układanki”, tymczasem lutowy odczyt zaskakuje negatywnie. Wartość indeksu 
obniŜyła się z 54,1 pkt. do 52,4. W poszczególnych składowych równieŜ widać niepokojący 
sygnał. Subindeks odpowiedzialny za nowe zamówienia spadł z 57,6 do 54,9 w poprzednim 
miesiącu. W tym czasie indeks zapasów utrzymał się na niezmienionym poziomie (49,5 pkt.), 
co oznacza, Ŝe róŜnica pomiędzy nowymi zamówieniami a zapasami zmniejszyła się do 
zaledwie 5,4 punktów. Po jednym słabym miesiącu ISM nie naleŜy stawiać jednoznacznych 
tez, tym bardziej, Ŝe dane z pozostałych segmentów danych makro (na które liczymy w IH), tj. 
z rynku pracy (spadająca liczba nowych bezrobotnych, rosnące zatrudnienie, rosnąca liczba 
nowych miejsc pracy) i rynku nieruchomości (coraz mniejsza dynamika spadku cen, rosnąca 
sprzedaŜ nowych domów, rosnąca liczba nowych budów) nadal zaskakują pozytywnie. Tym 
niemniej jest to silny sygnał ostrzegawczy. Kolejny odczyt powinien potwierdzić, Ŝe indeks 
wszedł w cykl wzrostowy. Brak takiego potwierdzenia moŜe oznaczać, Ŝe oŜywienie jest tylko 
korektą w trendzie spadkowym. USA są jednym z niewielu obszarów gospodarczych, gdzie 
inwestorzy są zaskakiwani raczej pozytywnymi danymi makro, co pozwala utrzymać 
pozytywny sentyment do akcji globalnie.    
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Jak na razie poprawiające się dane w USA w ograniczonym zakresie przekładają się na 
sytuację w Europie, gdzie zaskoczenia pozytywne przeplatają się z negatywnymi. Wskaźniki 
wyprzedzające dla przemysłu i usług nadal pozostają w strefach recesyjnych, chociaŜ nie tak 
duŜych jak na przełomie roku. Lutowy PMI Composite dla Strefy obniŜył się do 49,7 punktów    
(-0,7pkt. m/m), gdzie dla usług spadł o 1 pkt. do 49,4pkt. a w przemyśle wzrósł m/m o 0,2pkt. 
do poziomu 49pkt. W największych gospodarkach Strefy, poziomy wskaźników nadal 
utrzymują się powyŜej 50 punktów, istotnie poniŜej 50 dla krajów peryferyjnych. W Niemczech 
spadki zanotowano w obu sektorach, w przemyśle wskaźnik obniŜył się do 50,1pkt, w 
usługach do 52,6pkt. Słabnące dane, nie pozostaną bez wpływu na sytuację gospodarczą w 
Polsce.  
 

Jak wzrost cen ropy wpłynie na wzrost gospodarczy 
Obecny wzrost cen ropy to w całości efekt rosnącego napięcia sytuacji politycznej w Zatoce 
Perskiej. Zarówno dane z Europy a przede wszystkim z USA wskazują na spadające zuŜycie 
paliwa, przy jednoczesnym, szybszym niŜ oczekiwali analitycy, odbudowaniu się produkcji 
surowca w Libii (80% poziomu sprzed rewolucji). Biorąc jednak pod uwagę, Ŝe przez cieśninę 
Ormuz przepływa codziennie ok. 20% światowej produkcji ropy, obawy o eskalację konfliktu z 
Iranem są uzasadnione. Makroekonomiści z Commerzbanku szacują, Ŝe wzrost 
średniorocznej ceny ropy o 20 USD za baryłkę oznacza spadek globalnego PKB o niespełna 
1%, przy czym efekt ten rozkłada się nierównomiernie na poszczególne kraje. Wzrost uderza 
przede wszystkim w wybrane rynki wschodzące, które są importerami netto ropy i gazu. 
Chodzi tu przede wszystkim o tak duŜe kraje jak: Indie (1,25% wpływ na PKB) oraz Chiny. 
Relatywnie mniej ucierpią na tym USA i WB, posiadające własne zasoby. Wiadomo jednak, Ŝe 
w pierwszym przypadku konsument amerykański i jego dochody rozporządzalne są dosyć 
wraŜliwe na koszty benzyny, co w perspektywie kolejnych miesięcy moŜe skutkować 
słabszymi niŜ oczekiwania odczytami wskaźników sentymentu Conference Board (ropa 
zniesie efekt rosnącego zatrudnienia). Skorzysta z kolei Rosja i Brazylia.  
 
Inną konsekwencją wzrostu cen ropy będzie niewątpliwie przyspieszona inflacja. Tu rodzą się 
obawy inwestorów o politykę monetarną banków centralnych. W naszej opinii zacieśnianie 
inflacji w emerging markets jest bardzo prawdopodobne. W przypadku duŜych krajów 
rozwiniętych: Strefa Euro czy USA prawdopodobnie rekordowo niskie stopy procentowe 
zostaną utrzymane przez dłuŜszy czas. FED skoncentrowany jest obecnie bardziej na rynku 
pracy, który wreszcie zaczął się podnosić. Dopiero bardzo silny impuls inflacyjny skłoniłby 
władze do zacieśnienia monetarnego. W przypadku Strefy ECB bardziej koncentruje się na 
średnioterminowym celu inflacyjnym, dodatkowo nadal zła sytuacja w krajach peryferyjnych 
stanowi silną barierę do podwyŜek stóp.  
 
Michał Marczak 
(48 22) 697 47 38 
michal.marczak@dibre.com.pl 
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PKB w 4Q 
Tempo wzrostu PKB przyspieszyło z 4,2% r/r w III kwartale do 4,3% w IV kwartale. Nie jest to 
niespodzianka, gdyŜ z wcześniej publikowanym odczytem rocznym spójny był de facto 
przedział wzrostu w IV kwartale na poziomie 4,1-4,3%. Patrząc na wielkości odsezonowane, 
gospodarka jest w dalszym ciągu przyzwoicie rozpędzona (+1,1% kw/kw wobec +1,0% kw/kw 
w poprzednim kwartale), jednak analiza kompozycji wskazuje, Ŝe najbliŜsze kwartały będą 
charakteryzowały się niŜszym tempem wzrostu. Konsumpcja prywatna wzrosła o 2,0% w 
ujęciu rocznym (3,0% poprzednio) zaś publiczna po raz kolejny odnotowała spadek, choć tym 
razem skromniejszy niŜ w poprzednim kwartale – 0,8%. Dynamika inwestycji osiągnęła 10,3% 
wobec 8,5% w poprzednim kwartale. Popyt krajowy wzrósł w IV kwartale o 3,3%, nieznacznie 
przyspieszając wobec 3,2% w poprzednim kwartale. Odnośnie kontrybucji, pierwsze skrzypce 
zagrały inwestycje dodając 2,9p.p. do wzrostu, na drugim miejscu uplasowała się konsumpcja 
indywidualna z kontrybucją na poziomie 1,0p.p. Zmiana zapasów spowolniła PKB (na razie 
skromne) o 0,4p.p. zaś eksport netto dodał do wzrostu krajowego produktu 0,9p.p.     
 
Przechodząc do głębszej analizy powyŜszych kategorii naleŜy przede wszystkim zauwaŜyć 
(czego symptomy widoczne były juŜ w poprzednim kwartale), Ŝe dynamika wartości dodanej w 
budownictwie zwalnia, zaś przyspiesza cały agregat inwestycji. Z tym zjawiskiem mamy do 
czynienia juŜ od 2 kwartału i sygnalizuje to umocnienie inwestycji prywatnych, przede 
wszystkim w maszyny i urządzenia (fenomen ten nie sygnalizuje natomiast, jakiej natury są 
dokonywane inwestycje – uwaŜamy, Ŝe w związku z globalną niepewnością przewaŜają na 
razie projekty restytucyjne). Prawdopodobnie tylko w I połowie roku inwestycje prywatne 
spotkają się ze względnie wysoką dynamiką inwestycji publicznych. W drugiej połowie roku 
tempo wzrostu wydatków infrastrukturalnych stanie się prawdopodobnie ujemne, co pozwoli 
juŜ tylko na jednocyfrowe (4, moŜe 5 procentowe) wzrosty całego agregatu inwestycji. 
Odnośnie konsumpcji, podstawową determinantą spowolnienia wzrostu są efekty poza-
płacowe, związane z ograniczeniem sytuacji finansowej (obecnej i przyszłej) gospodarstwa 
domowego. Z tego powodu spodziewamy się, Ŝe dynamika konsumpcji moŜe jeszcze spadać 
(choć cyklicznie jest juŜ raczej na niezbyt wysokich poziomach) – zaleŜność pomiędzy 
postrzeganiem sytuacji finansowej gospodarstwa domowego a konsumpcją jest silna. 
Odnośnie wielkości rezydualnych spodziewamy się anty-cyklicznej odpowiedzi eksportu netto, 
tzn. dalszego wzrostu kontrybucji w przyszłych kwartałach i pro-cyklicznej w zakresie zmian 
zapasów (w polskim cyklu koniunkturalnym zapasy zmieniają się wprost proporcjonalnie do 
PKB), co będzie się wiązało ze spadkiem ich kontrybucji. Początek 2012 roku będzie 
prawdopodobnie charakteryzował się wzrostem PKB w okolicach 4% z uwagi na silne 
zwiększenie kontrybucji eksportu netto a takŜe wysokie wzrosty notowane po stronie 
inwestycji. II kwartał i przede wszystkim druga połowa roku będą juŜ zdecydowanie słabsze 
(monotoniczny spadek w okolice 3,5% a następnie prawdopodobnie sporo poniŜej 3%), co 
powinno prowadzić do wzrostu PKB w całym 2012 roku o około 2,8%.  
 
SprzedaŜ detaliczna 
SprzedaŜ detaliczna w styczniu wzrosła o 14,3% (konsensus 13,0%, nasza prognoza 13,8%) 
w ujęciu rocznym.  
Nie jest to jednak naszym zdaniem powód do Ŝadnego hurraoptymizmu. Przede wszystkim 
naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe sprzedaŜ pozostała pod duŜym wpływem efektów bazowych w 
handlu samochodami, kiedy w ubiegłym roku – w związku ze zmianą przepisów odnośnie 
odliczania VAT od samochodów ,,z kratką’’ – sprzedaŜ tej kategorii spadła o ponad 50% w 
ujęciu miesięcznym. Przy obecnie ,,normalnym’’ poziomie sprzedaŜy samochodów skutkuje to 
dynamiką roczną rzędu 30% (gdyby wykluczyć efekt bazowy dynamika całego agregatu 
sprzedaŜy byłaby bliŜsza 11%). Co więcej, styczeń charakteryzował się równieŜ znacznym 
wzrostem sprzedaŜy Ŝywności (10,7% w ujęciu rocznym wobec 1,7% w grudniu), do czego po 
części przyczynił się efekt bazowy (szacujemy go na około 4-5p.p.), ale i faktycznie lepsza 
sprzedaŜ w styczniu. Sęk w tym, Ŝe sprzedaŜ Ŝywności nie decyduje o trendach 
konsumpcyjnych i jest mocno zmienna. Na wysokim poziomie utrzymała się sprzedaŜ paliw 
(znów okolice 20% w ujęciu rocznym), spadła dynamika sprzedaŜy farmaceutyków (korekta po 
grudniu), znacznie obniŜyła się dynamika sprzedaŜy prasy i ksiąŜek (juŜ w okolicach zera w 
ujęciu rocznym). W styczniu spadła teŜ dynamika zakupów odzieŜy (do około 6% z 16,5% za 
co przynajmniej w zakresie 4p.p. odpowiedzialny jest efekt bazowy z ubiegłego roku), po raz 
kolejny osunęła się sprzedaŜ dóbr trwałych w postaci mebli, RTV, AGD. Widać wyraźnie, Ŝe 
jeśli zaniedbamy mylnie pozytywny efekt bazowy na samochodach, dynamika sprzedaŜy 
zanurkowała w dół. Co więcej, niezbyt korzystnie przedstawia się równieŜ kompozycja 
wzrostów, gdzie prym wiodą dobra nietrwałego uŜytku. UwaŜamy, Ŝe wspiera to naszą 
prognozę spadającej dynamiki konsumpcji indywidualnej – być moŜe i bieŜące dochody rosną 
relatywnie szybko, niemniej oczekiwania konsumentów pozostają niekorzystne i większa 
część dochodów będzie rozdysponowana na poprawę bilansów gospodarstw domowych 
(ubytki dynamiki sprzedaŜy dóbr trwałych są idealnie spójne z prognozowanymi przez nas 
spadkami kredytu konsumpcyjnego). W styczniu ceny sprzedaŜy detalicznej praktycznie 

Makroekonomia 
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pozostały bez zmian (zarówno w ujęciu bazowym, jak i liczone z pełnego koszyka). 
 
Produkcja przemysłowa 
Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 9,0% po 7,7% wzroście zanotowanym w 
grudniu. Po wyeliminowaniu efektów sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła o 9,1% 
wobec 9,5% zanotowanych w grudniu.  W styczniu róŜnica w liczbie dni roboczych wyniosła 
+1, dodatkowo odczyt wsparła niska baza z poprzedniego roku (wyjątkowo niskie temperatury 
w styczniu 2011 i długi, 4-dniowy weekend w związku ze świętem Trzech Króli). Ciągle brak 
twardych dowodów na spowolnienie w przemyśle (a w ostatnim okresie poprawiły się nawet 
wskaźniki sentymentu). Indeks dyfuzji utrzymuje się na wysokim poziomie - wzrost 
zanotowano w 29 z 34 sekcji (miesiąc i dwa miesiące temu było to 26 sekcji), obejmuje zatem 
wiele sektorów. Znaczny wzrost nastąpił w sekcjach nakierowanych na rynek zagraniczny 
(wyroby z metali – 25,7% r/r, maszyny i urządzenia – 18,2% r/r, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych – 13,7% r/r). DuŜa w tym zasługa słabego złotego i rosnącej konkurencyjności 
polskiego eksportu. Ta rosnąca konkurencyjność z jednej strony częściowo niweluje słabnący 
popyt zewnętrzny, z drugiej ciągle napotyka na silny cykliczny popyt wewnętrzny, który w 
ostatnim okresie w coraz większym stopniu przesunął się z projektów infrastrukturalnych w 
stronę projektów inwestycyjnych firm i substytuuje kosztowny import.  
 
Produkcja budowlano-montaŜowa wzrosła w grudniu aŜ o 32,2% r/r (po wyłączeniu czynników 
sezonowych wzrost wyniósł 18,6% r/r) znacznie odbiegając od wzorca sezonowego. Najsilniej 
(69,1% r/r) wzrosła produkcja w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów 
inŜynierii lądowej i wodnej, co moŜe wynikać z nasilenia projektów związanych z 
przygotowaniami do EURO 2012. W specjalistycznych robotach budowlanych i wznoszeniu 
budynków produkcja takŜe zanotowała solidne wzrosty (odpowiednio 33,4 i 12,5%). To 
ostatnie moŜe być równieŜ efektem przyspieszenia realizacji inwestycji mieszkaniowych przez 
deweloperów obawiających się negatywnych skutków przyszłych regulacji na popyt i dąŜących 
do zakończenia projektów przed wejściem w Ŝycie ustawy deweloperskiej.  
 
Rynek pracy 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2012 roku o 0,9% w 
ujęciu rocznym (i tyle samo w ujęciu miesięcznym), po 2,3% w grudniu, dokładnie o tyle ile 
oczekiwaliśmy. Nie jest to dana, która w jakikolwiek sposób zmienia nasz punkt widzenia 
odnośnie zatrudnienia, gdyŜ skokowa zmiana rocznego tempa wzrostu wynika z efektów 
statystycznych i jest odzwierciedleniem zmian w próbie przedsiębiorstw, a de facto sytuacji 
gospodarczej w 2011 roku (a więc przeszłej). W dalszym ciągu spodziewamy się dalszego 
wyhamowania zatrudnienia w bieŜącym roku jednak w skali znacznie mniejszej niŜ w 2009 
roku; przekładając ten scenariusz na liczby oczekujemy miesięcznej dynamiki zatrudnienia 
średnio w przedziale (-0,2)-0,0%, co moŜe sprawić, Ŝe roczna dynamika zatrudnienia 
prawdopodobnie w kilku miesiącach roku obniŜy się poniŜej zera. W styczniu płace w sektorze 
przedsiębiorstw wzrosły aŜ o 8,1% r/r wobec 4,4% wzrostu zanotowanego w grudniu 2011 
roku. Taki skok w rocznej dynamice to prawdopodobnie wynik przesunięcia nieregularnego 
komponentu wynagrodzeń (czytaj premii). W kolejnych miesiącach dynamika płac powinna 
zatem powrócić do przedziału 4-5% r/r. Systematyczne, choć łagodne pogorszenie sytuacji na 
rynku pracy powinno skutecznie szachować wzrost płac, ale jednocześnie nie będzie 
indukowało znacznego spadku ich dynamiki. Ze względu na opóźniony względem cyklu 
koniunkturalnego charakter wynagrodzeń, obecne dynamiki nie powinny wpływać na 
nastawienie RPP. DuŜo większy wpływ - jeśli kolejne dane potwierdzą systematyczny spadek 
inflacji - będą miały dane ze sfery realnej włączając słabsze dane o zatrudnieniu. Pomimo, iŜ 
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp bez zmian w I połowie 2012, 
w najbliŜszych miesiącach dojdzie do istotnego złagodzenia retoryki RPP (po kolejnych 
niŜszych odczytach inflacji i stopniowym spowolnieniu w gospodarce) oraz do wygenerowania 
oczekiwań na poluzowanie monetarne w II połowie 2012. 
 
Inflacja 
W styczniu inflacja spadła do 4,1% z 4,6% w grudniu (nasza prognoza 4,4%, konsensus 
rynkowy 4,3%). Są to wyniki wstępne, które będą rewidowane w marcu wraz z publikacją 
nowego koszyka inflacyjnego. Rozbicie jest – jak juŜ przyjęło się na początku roku – skąpe. 
Wiemy na pewno, Ŝe zgodnie z naszymi oczekiwaniami wzrosły ceny Ŝywności (+1,5%), 
podroŜały opłaty związane z mieszkaniem (+1,6%), kategoria transport odnotowała wzrost o 
1,1% (główny wpływ na wzrost miały ceny paliw, które szacujemy na 1,7%); największą 
niespodzianką jest kategoria odzieŜ i obuwie, gdzie ceny spadły o 3,2% - tendencje sezonowe 
(być moŜe wspomagane kursem złotego oraz sezonowymi wyprzedaŜami) okazały się tym 
samym wyjątkowo silne - na tyle aby zniwelować dodatni wpływ podwyŜek VAT na ubrania 
dziecięce. Z naszych szacunków wynika (uwaga: nie dysponujemy jeszcze kilkoma 
kategoriami, których GUS nie opublikował), Ŝe inflacja bazowa spadła znacznie poniŜej 3%, 
prawdopodobnie w okolice 2,8%. Wstępnie moŜna szacować, Ŝe inflacja w kolejnym miesiącu 
pozostanie mniej więcej na podobnym poziomie co w styczniu (nie podajemy dokładnej liczby 
z uwagi na punkt zaczepienia, który prawdopodobnie zmieni się w związku z 
przeszacowaniem koszyka), lub nieznacznie wzrośnie ze względu na efekty bazowe. W 
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kwietniu, maju zobaczymy juŜ jednak znacznie niŜsze odczyty a w horyzoncie końca roku 
inflacja ma szansę osiągnąć około 3% (co prawdopodobnie potwierdzi projekcja inflacyjna), do 
czego walnie przyczynią się efekty mocniejszego złotego.   
 
Rachunek obrotów bieŜących 
Deficyt na rachunku obrotów bieŜących wyniósł w grudniu 1337 mln EUR (konsensus około 
1100 mln EUR, nasza prognoza 1027 mln EUR), względem zrewidowanych 1113 mln EUR z 
listopada (rewizja w stronę większego deficytu). Dane zostaną prawdopodobnie jeszcze 
(mocno) zrewidowane po publikacji kwartalnych rachunków dot. bilansu płatniczego pod 
koniec miesiąca. W porównaniu do listopada widzimy przede wszystkim nieznaczne 
rozszerzenie salda handlowego, jednak zaskakująca jest naszym zdaniem tylko wyjątkowo 
niska dynamika eksportu, gdyŜ import okazał się idealnie zgodny z naszymi modelami 
opartymi na opublikowanych juŜ danych ze sfery realnej. UwaŜamy, Ŝe jest to sytuacja 
prawdopodobnie jednorazowa (do rewizji?), gdyŜ podczas spowolnienia, z którym mamy 
obecnie do czynienia, „noŜyce” pomiędzy eksportem i importem powinny się otwierać, a nie 
zamykać. Jest to spójne z hamowaniem konsumpcji, a w dalszej części roku takŜe inwestycji 
infrastrukturalnych, które mają w sobie duŜy ładunek importowy. Na bazie 12 miesięcznej 
sumy saldo towarowe powoli zawęŜa się i oczekujemy kontynuacji tej tendencji. 
Kontynuowane jest równieŜ zawęŜenie ujemnego salda dochodów (zarówno bieŜące, jak i 
patrząc na ruchomą 12m sumę). Zgodnie z tendencjami obserwowanymi w imporcie, powoli 
rośnie saldo usług (obecnie 463 mln EUR). Liche saldo transferów bieŜących to wyraz coraz 
wyraźniej zmieniającej się kompozycji transferów na rzecz transferów kapitałowych. 
Przechodząc do strony finansowania, po raz kolejny odnotowujemy ujemny odpływ w zakresie 
finansowania ze strony monetarnych instytucji finansowych (sytuacja ta idealnie pasuje do 
zachowania kursu walutowego pod koniec grudnia); patrząc na zachowanie kursu złotego w 
styczniu, sytuacja uległa odwróceniu. Kontynuowany był odpływ BIZ (-131 mln EUR), 
dodatkowo rezydenci wyeksportowali ponad pół miliarda EUR kapitału w formie bezpośrednich 
inwestycji za granicą, co jest wynikiem absolutnie rekordowym w historii badania (KGHM?). 
Kompozycja finansowania nie jest moŜe modelowa, niemniej z uwagi na znaczną poprawę 
sentymentu wobec krajów wschodzących (3-letnie LTRO ECB, poprawa momentum wzrostu w 
gospodarce globalnej, powolna finalizacja kolejnego pakietu pomocowego dla Grecji) w 
obecnej chwili prawdopodobieństwo realizacji scenariusza sudden stop jest mało 
prawdopodobna. Poprawa sentymentu wobec polskiej waluty będzie w najbliŜszym czasie 
przebiegała poprzez poprawę sytuacji w obrotach bieŜących. NBP szacuje, Ŝe stosunek 
deficytu na rachunku bieŜącym do PKB wyniósł w 2011 roku 4,1% PKB. Z uwagi na korzystne 
tendencje na rachunku handlowym stosunek ten moŜe się obniŜyć w 2012 roku do około 3,5% 
PKB.  
 
Deficyt budŜetowy 
Deficyt budŜetu państwa po styczniu wyniósł 5,3 mld zł, co stanowiło 15,1% zaplanowanego 
deficytu na ten rok (35 mld zł). W stosunku do stycznia poprzedniego roku deficyt był wyŜszy o 
2,5 mld zł, tj. aŜ o 91,1%. Dochody budŜetu wyniosły 27 mld zł i były wyŜsze o 9,7% (2,4 mld 
zł) wobec stycznia ubiegłego roku. Stanowiły one 9,2% zaplanowanych dochodów na 2012 
rok. Wysokie wykonanie dochodów w styczniu wynika głównie z bardzo dobrych wpływów z 
podatków pośrednich (wzrost o 13,6% r/r) oraz podatków od osób fizycznych (wzrost o 4,2% r/
r). Względnie gorzej niŜ przed rokiem zachowały się dochody od osób prawnych (spadek o 
21,6%). Wydatki budŜetu wyniosły 32,3 mld zł i były wyŜsze aŜ o 17,9% wobec stycznia 
ubiegłego roku. Stanowiły one 9,8% (4,9 mld zł) limitu wydatków przyjętych na ten rok. Główną 
przyczyną wysokiego zaangaŜowania wydatków na początku roku były wydatki z tytułu dotacji 
dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wzrost aŜ o 23,6%, tj. 1,3 mld zł). Ponadto wyŜsze 
wydatki niŜ przed rokiem były związane z obsługą długu krajowego, co wynikało z 
harmonogramu wykupu i płatności odsetkowych (wykup obligacji serii OK0112). Wolne środki 
do dyspozycji Ministra Finansów na koniec stycznia wyniosły 30,5 mld zł, w tym środki w 
walutach obcych stanowiły 19,9 mld zł. Na koniec lutego, wliczając wszystkie emisje na rynku 
krajowym i zagranicznym, poduszka płynnościowa powinna wzrosnąć do ponad 37 mld zł. W 
zeszłym roku deficyt budŜetu państwa wyniósł ok. 25 mld zł wobec planowanych 35,7 mld zł. 
Lepsze wykonanie deficytu było wypadkową wyŜszych dochodów oraz niŜszych wydatków 
względem planów wynikających z harmonogramu dochodów i wydatków na 2011 rok 
(ostateczne dokładne dane jeszcze nie są znane, spodziewamy się, Ŝe grudniowe wykonanie 
zostanie opublikowane w kwietniu/maju). Przy jednoczesnym niŜszym wykonaniu deficytu 
jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 10,2 mld zł wobec planowanych ponad 12 
mld zł (dane z październikowej notyfikacji) deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych moŜe być niŜszy niŜ załoŜone 5,6% PKB w dokumencie Aktualizacji Planu 
Konwergencji 2011. Uwzględniając lepszy wyniki zarówno budŜetu jak i samorządów za 2011 
rok oraz prawdopodobny nieznacznie gorszy wynik sektora ubezpieczeń społecznych 
szacujemy, Ŝe ten deficyt moŜe wynieść w granicach 5,2-5,3% PKB. 
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Spółka Rekomendacja
Data 

wydania 
Cena w dniu 
wydania

Cena 
docelowa

Cena 
bieŜąca

Wzrost / 
Spadek

P/E    
2011

P/E    
2012

EV/EBITDA 
2011

EV/EBITDA 
2012

Banki
GET BANK Redukuj 2012-03-05 1,90 1,55 1,90 -18,4% 4,8 15,7

HANDLOWY Trzymaj 2012-01-19 73,95 72,00 77,40 -7,0% 13,8 13,9

ING BSK Trzymaj 2012-01-19 80,70 80,00 88,00 -9,1% 13,0 13,3

KREDYT BANK Zawieszona 2012-02-28 11,96 - 14,05 - - -

MILLENNIUM Sprzedaj 2012-03-05 4,34 3,30 4,34 -24,0% 11,3 14,0

PEKAO Redukuj 2012-01-19 145,90 135,00 155,90 -13,4% 14,2 14,9

PKO BP Trzymaj 2012-03-05 34,49 35,00 34,49 1,5% 11,5 12,8

Ubezpieczyciele
PZU Akumuluj 2012-01-23 327,00 345,00 329,50 4,7% 12,0 12,1

Usługi finansowe
KRUK Akumuluj 2012-03-05 46,55 53,00 46,55 13,9% 12,2 10,5

Paliwa, Chemia
CIECH Kupuj 2012-01-16 17,35 21,50 17,92 20,0% 48,2 13,2 5,2 5,0

LOTOS Redukuj 2012-03-05 26,84 21,60 26,84 -19,5% 5,3 8,3 6,5 8,2

PGNiG Redukuj 2012-01-16 4,04 3,69 3,80 -2,9% 21,0 23,2 9,6 7,7

PKN ORLEN Trzymaj 2011-11-17 39,25 39,00 35,00 11,4% 4,7 12,5 4,5 6,0

POLICE Trzymaj 2012-01-16 9,62 10,00 10,75 -7,0% 3,3 10,6 3,0 6,0

ZA PUŁAWY Trzymaj 2011-09-26 85,00 85,54 86,75 -1,4% 9,4 9,2 5,1 4,8

Energetyka
CEZ Redukuj 2012-01-05 140,00 124,90 133,40 -6,4% 10,6 9,8 6,9 6,9

ENEA Akumuluj 2011-11-04 17,77 21,24 17,11 24,1% 9,4 8,5 3,3 3,4

PGE Kupuj 2012-03-05 19,80 23,07 19,80 16,5% 6,4 8,3 4,3 4,4

TAURON Kupuj 2012-01-02 5,35 7,44 5,21 42,8% 7,4 6,7 4,4 4,0

Telekomunikacja
NETIA Trzymaj 2012-01-23 5,66 5,70 5,90 -3,4% 57,9 18,4 7,2 4,6

TPSA Trzymaj 2012-01-23 17,90 17,40 16,75 3,9% 12,6 18,6 4,2 4,8

Media
AGORA Kupuj 2012-01-23 10,66 15,30 11,60 31,9% 14,0 19,5 3,4 3,6

CINEMA CITY Trzymaj 2012-03-05 32,00 33,50 32,00 4,7% 17,4 13,7 8,6 7,0

CYFROWY POLSAT Trzymaj 2011-10-13 15,35 14,80 14,15 4,6% 33,1 12,3 9,8 7,9

TVN Trzymaj 2011-12-05 10,13 10,30 10,95 -5,9% - 12,6 9,5 8,4

IT
AB Trzymaj 2012-03-05 21,72 22,50 21,72 3,6% 8,7 8,1 7,0 6,4

ACTION Redukuj 2012-03-05 23,25 18,10 23,25 -22,2% 8,8 10,4 6,7 7,2

ASBIS Trzymaj 2012-03-05 2,80 2,60 2,80 -7,1% 9,2 9,5 4,4 5,3

ASSECO POLAND Kupuj 2011-05-27 49,60 65,00 52,00 25,0% 10,0 9,6 5,9 5,6

COMARCH Redukuj 2011-10-13 50,25 45,90 62,40 -26,4% 13,4 15,7 5,7 7,0

SYGNITY Trzymaj 2012-03-05 21,76 23,00 21,76 5,7% 31,6 15,1 12,0 6,2

Górnictwo i Metale

JSW Kupuj 2012-01-23 99,00 127,00 106,00 19,8% 7,3 6,0 3,0 2,4

KGHM Trzymaj 2012-03-05 151,40 151,50 151,40 0,1% 2,7 7,6 1,7 2,9

LW BOGDANKA Trzymaj 2012-03-05 127,80 132,00 127,80 3,3% 21,8 14,3 9,9 6,2

Przemysł
ASTARTA Redukuj 2012-03-01 66,00 56,1 67,90 -17,4% 4,3 5,1 5,1 5,4

BORYSZEW Redukuj 2012-03-05 0,82 0,65 0,82 -20,7% 12,7 20,4 8,3 9,4

CEDC Trzymaj 2012-01-23 13,10 13,8 13,80 0,0% - 25,8 - 11,3

CENTRUM KLIMA Kupuj 2011-11-15 9,65 15,0 11,75 27,7% 11,6 10,0 7,5 6,3

FAMUR Trzymaj 2012-03-05 3,66 3,6 3,66 -1,6% 18,5 12,7 7,5 6,6

IMPEXMETAL Kupuj 2012-01-19 3,46 5,7 4,11 38,7% 7,7 10,2 6,0 6,6

KERNEL Redukuj 2012-01-10 71,00 61,1 72,00 -15,1% 7,0 6,2 5,8 4,8

KĘTY Akumuluj 2012-03-05 123,40 136,7 123,40 10,8% 11,0 10,2 6,5 6,3

KOPEX Trzymaj 2012-03-05 23,10 22,6 23,10 -2,2% 11,2 10,8 8,5 6,6

MONDI Zawieszona 2012-03-05 71,15 - 71,15 - - - - -

ROVESE Akumuluj 2012-03-05 5,38 6,0 5,38 11,5% 17,5 12,9 8,1 6,8

Budownictwo
BUDIMEX Akumuluj 2012-02-27 87.8 98,10 84,35 16,3% 8,3 9,1 1,7 4,0

ELEKTROBUDOWA Trzymaj 2012-03-05 116,00 112,40 116,00 -3,1% 14,0 12,0 8,0 7,6

ERBUD Kupuj 2012-01-26 17,25 24,00 20,80 15,4% - 9,7 - 5,8

MOSTOSTAL WAR. Kupuj 2012-01-26 18,72 27,20 19,50 39,5% - 10,1 - 3,6

PBG Trzymaj 2012-01-26 76,90 78,50 65,50 19,8% 4,5 9,4 7,6 8,9

POLIMEX MOSTOSTAL Akumuluj 2012-03-05 1,74 2,01 1,74 15,5% 8,7 8,8 6,1 5,8

RAFAKO Trzymaj 2012-03-05 10,60 11,00 10,60 3,8% 12,7 11,3 9,0 6,9

TRAKCJA TILTRA Zawieszona 2011-12-19 1,10 - 1,32 - - - - -

ULMA CP Akumuluj 2012-01-23 60,70 69,30 62,70 10,5% 6,9 11,5 3,1 3,4

UNIBEP Kupuj 2012-01-23 6,04 7,00 5,90 18,6% 9,5 7,4 5,6 6,7

ZUE Kupuj 2012-01-26 7,33 9,20 7,59 21,2% 7,9 8,4 5,7 4,2

Deweloperzy
BBI DEVELOPMENT Trzymaj 2012-01-23 0,32 0,34 0,33 3,0% 12,1 360,6 14,6 32,3

DOM DEVELOPMENT Trzymaj 2012-01-23 29,50 31,40 38,34 -18,1% 13,3 11,0 10,8 8,9

ECHO Kupuj 2012-01-24 3,75 4,70 4,00 17,5% 10,2 6,4 6,7 9,9

GTC Trzymaj 2012-01-24 9,00 9,40 8,40 11,9% - 26,4 - 24,4

J.W.C. Redukuj 2012-01-23 7,15 6,10 7,75 -21,3% 15,1 14,9 12,9 15,0

PA NOVA Kupuj 2012-01-23 19,23 25,80 19,99 29,1% 10,3 11,2 10,4 13,9

POLNORD Trzymaj 2012-01-23 15,10 15,70 17,90 -12,3% 6,9 7,4 11,8 19,7

ROBYG Trzymaj 2012-03-05 1,46 1,43 1,46 -2,1% 10,7 8,9 43,7 9,0

Handel
EUROCASH Trzymaj 2012-03-05 34,40 34,70 34,40 0,9% 35,1 19,7 22,5 11,9

LPP Kupuj 2012-01-23 2 017,50 2 300,00 2 390,00 -3,8% 15,9 16,9 10,1 10,0

NFI EMF Trzymaj 2011-12-29 8,34 8,80 9,25 -4,9% 12,1 18,5 5,5 6,1

NG2 Kupuj 2011-12-29 46,50 54,00 55,00 -1,8% 17,1 14,7 12,8 10,5

VISTULA Trzymaj 2011-11-21 0,86 0,90 1,26 -28,6% - 20,5 10,1 8,5

Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A.
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Rekomendacje wydane w ostatnim miesiącu 

 
Statystyka rekomendacji 

Spółka Rekomendacja 
Poprzednia  
rekomendacja 

Cena docelowa Data wydania 

ASBIS Trzymaj Kupuj 2,60 2012-03-05 

ASTARTA Redukuj Trzymaj 56,10 2012-03-01 

BUDIMEX Akumuluj Akumuluj 98,10 2012-02-27 

FAMUR Trzymaj Kupuj 3,60 2012-03-05 

KOPEX Trzymaj Akumuluj 22,60 2012-03-05 

KREDYT BANK Zawieszona Redukuj  2012-02-28 

SYGNITY Akumuluj Kupuj 23,00 2012-02-22 

 

 
Zamiany rekomendacji w Przeglądzie Miesięcznym 

Spółka Rekomendacja 
Poprzednia  
rekomendacja 

Cena docelowa Data wydania 

AB Trzymaj Akumuluj 22,50 2012-03-05 

ACTION Redukuj Trzymaj 18,10 2012-03-05 

BORYSZEW Redukuj Trzymaj 0,65 2012-03-05 

CINEMA CITY Trzymaj Kupuj 33,50 2012-03-05 

ELEKTROBUDOWA Trzymaj Akumuluj 112,40 2012-03-05 

EUROCASH Trzymaj Kupuj 34,70 2012-03-05 

GET BANK Redukuj Trzymaj 1,55 2012-03-05 

KĘTY Akumuluj Kupuj 136,70 2012-03-05 

KGHM Trzymaj Kupuj 151,50 2012-03-05 

KRUK Akumuluj Kupuj 53,00 2012-03-05 

LOTOS Redukuj Trzymaj 21,60 2012-03-05 

LW BOGDANKA Trzymaj Kupuj 132,00 2012-03-05 

MILLENNIUM Sprzedaj Redukuj 3,30 2012-03-05 

MONDI Zawieszona Kupuj  2012-03-05 

PGE Kupuj Akumuluj 23,07 2012-03-05 

PKO BP Trzymaj Akumuluj 35,00 2012-03-05 

POLIMEX MOSTOSTAL Akumuluj Kupuj 2,01 2012-03-05 

RAFAKO Trzymaj Kupuj 11,00 2012-03-05 

ROBYG Trzymaj Akumuluj 1,43 2012-03-05 

ROVESE Akumuluj Kupuj 6,00 2012-03-05 

SYGNITY Trzymaj Akumuluj 23,00 2012-03-05 

 

Wszystkie 
Dla emitentów związanych z DI BRE              

Bankiem S.A.  

Statystyka Sprzedaj Redukuj Trzymaj Akumuluj Kupuj Sprzedaj Redukuj Trzymaj Akumuluj Kupuj 

liczba 1 12 29 9 14 1 5 9 4 9 

procent 1,5% 18,5% 44,6% 13,8% 21,5% 3,6% 17,9% 32,1% 14,3% 32,1% 
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Banki 
Styczniowe statystyki sektora bankowego dla depozytów i kredytów 
NBP opublikował statystyki dla sektora bankowego za styczeń 2012. Depozyty ogółem spadły o 
1,2% M/M (lub o 9,6 mld PLN M/M) z powodu znacznego (-48,8% M/M) odpływu walutowych 
oszczędności niemonetarnych instytucji finansowych (-7,9 mld PLN M/M) oraz sezonowego 
spadku depozytów korporacyjnych o 7% M/M (-14,3 mld PLN M/M). Depozyty detaliczne 
wzrosły o 1,7% M/M.  
Kredyty ogółem równieŜ odnotowały spadek o 0,8% M/M i było to związane z niŜszym M/M 
wolumenem kredytów detalicznych o 1,6%. Zwracamy uwagę, Ŝe zmniejszyło się zarówno 
saldo kredytów hipotecznych (-1,9% M/M) jak i nie-mieszkaniowych (-1,2% M/M). Głównym 
czynnikiem tych negatywnych dynamik było umocnienie się PLN względem CHF o 3,5% M/M, 
względem EUR o 4,3% M/M oraz względem USD o 11,3% M/M. Kredyty korporacyjne 
odnotowały pozytywną dynamikę rzędu 0,6% M/M.  
Z powodu większego spadku depozytów niŜ kredytów, wskaźnik kredyty/depozytów pogorszył 
się o 42p.b. M/M do 105,8%. 
Styczniowe dynamiki dla depozytów i kredytów na bazie R/R wyniosły odpowiednio 11,1% oraz 
13,4%. UwaŜamy, Ŝe tempo wzrostu będzie spowolniać w ciągu roku, tak, Ŝe na koniec grudnia 
2012 osiągnie poziom odpowiednio 4,8% w depozytach oraz 3,4% w kredytach. Zwracamy 
uwagę, Ŝe na koniec stycznia 2011 złoty był silniejszy R/R o 14,6% względem CHF, 7,4% 
względem EUR i 5,1% względem USD co wpłynęło pozytywnie na styczniowe dynamiki R/R, 
szczególnie w kredytach.  
 
Miesięczne wyniki sektora bankowego za grudzień 2011  
KNF opublikował miesięczne wyniki sektora bankowego za grudzień 2011. Zysk netto wyniósł 
1 069 mln PLN, czyli spadł o 1% M/M, ale wzrósł o 27% R/R. W całym 2011 sektor zarobił 
14 458 mln PLN, czyli o 34% więcej niŜ w 2010. Zwracamy uwagę, Ŝe wynik samego 4Q okazał 
się o 10% niŜszy od tego zanotowanego w 3Q 2011.  
 

SprzedaŜ hipotek w 4Q 2011 spadła o 16% Q/Q  
ZBP przy współpracy z Amron podał, Ŝe wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w 4Q 
2011 wyniosła 10 789 mln PLN, co oznacza spadek o 12% R/R oraz 16% Q/Q. W całym 2011 
banki udzieliły w sumie 49 210 mln PLN kredytów, płasko R/R. Ponadto, ZBP przekazało swoją 
prognozę rynku na 2012 w wysokości 44 mld PLN. Implikuje to 11% spadku R/R. Wyniki za 4Q 
2011 oceniamy jako słabe. Nasza prognoza na 2011 na poziomie 50,6 mld PLN implikowała 
sprzedaŜ 4Q 2011 w wysokości 12,2 mld PLN. Wynik okazał się o 11% gorszy niŜ nasza 
prognoza. W odniesieniu do prognozy na 2012 zakładamy sprzedaŜ na poziomie 40 mld PLN, 
czyli 9% poniŜej prognozy ZBP.  
 

ZBP jest zaniepokojony spadkiem akcji kredytowej w hipotekach w 2012  
Związek Banków Polskich wyraził swoje zaniepokojenie oczekiwanym znacznym spadkiem 
sprzedaŜy kredytów hipotecznych w 2012. W konsekwencji, z inicjatywy KNF na początku 2012 
rozpoczęto prace nad 1) moŜliwością pozyskania przez banki środków na nową akcję 
kredytową poprzez emisję listów zastawnych przez banki hipoteczne pod zastaw portfela 
hipotecznego innych banków oraz 2) usprawnieniem emisji obligacji hipotecznych przez banki 
uniwersalne.  
 

KNF zapowiada nową rekomendację nt. ubezpieczeń dołączanych do kredytów  
W liście wysłanym do Prezesów banków, KNF zapowiada wprowadzenie jesienią tego roku 
nowej rekomendacji dotyczącej współpracy banków i zakładów ubezpieczeń. KNF podał, Ŝe 
rozwaŜa odpowiednie działania legislacyjne nakładające na banki obowiązek ujawnienia 
klientom prowizji pobieranych z tytułu ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie kredytu. 
Skutkiem wprowadzenia powyŜszej rekomendacji moŜe być zmniejszenie się wyniku 
prowizyjnego banków z tytułu dystrybucji ubezpieczeń. Z drugiej strony, moŜe to pociągnąć za 
sobą podwyŜszenie oprocentowanie kredytów, tak aby banki mogły zrekompensować sobie 
utratę przychodów prowizyjnych.  
 

KNF przygląda się wysokiemu LTV w kredytach hipotecznych  
Puls Biznesu doniósł, Ŝe KNF przygląda się bliŜej problemowi wysokiego LTV (powyŜej 80%) 
dla kredytów hipotecznych. KNF jest zaniepokojony praktyką niektórych banków udzielania 
kredytu na LTV na poziomie 100%. Według dziennika banki otrzymały rozległą ankietę na ten 
temat i mają czas do marca na odpowiedź. Celem nadzoru według Andrzeja Saniewskiego, 
Dyrektora KNF, nie jest wydawanie kolejnej rekomendacji dla całego sektora, ale „indywidualne 
decyzje w drodze bezpośrednich kontaktów z bankami”. Zwraca on uwagę, Ŝe ostatnia 
rekomendacja KNF (Rekomendacja S II) w znacznym stopniu ograniczyła sprzedaŜ kredytów 
walutowych, które są głównym źródłem wysokiego LTV, często przekraczającego 100%. 
PowyŜsza informacja jest negatywna z punktu widzenia przyszłej podaŜy kredytów 
hipotecznych. Na chwilę obecną nie znamy rozmiarów działań jakie zainicjował KNF. W 



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  12 

 

Przegląd miesięczny 

związku z tym nie jesteśmy w stanie oszacować wpływu na wyniki sektora jak równieŜ wskazać 
podmiotów, które potencjalnie mogą stracić więcej niŜ średnia dla sektora.  
 

Większość banków jest przeciwna gwałtownej obniŜce interchange w 
pierwszym etapie 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Parkiet, w ZBP odbyło się prezydium wystawców 
kart bankowych. ChociaŜ według dziennika jest wola po stronie banków aby opłatę obniŜyć 
interchange, większość z nich uwaŜa, Ŝe obniŜka o 0,5p.p. w pierwszym etapie jest zbyt 
radykalna. Wcześniej NBP w swoim raporcie zaproponował obniŜenie opłaty interchange z 
średnio ok. 1,5% o 0,5p.p. do końca 2012, a później stopniowo do średniej unijnej, czyli do 
0,7% w 2016. Spotkanie grupy roboczej przy NBP dąŜącej do wypracowania kompromisu w 
zakresie opłaty interchange jest zaplanowane na 13 marca. Przypominamy, Ŝe w naszych 
prognozach w wyniku prowizyjnym nie mamy uwzględnionych Ŝadnych zmian w zakresie opłaty 
interchange.  
 

MF zapowiada prace legislacyjne w sprawie interchange, jeŜeli nie zostanie 
osiągnięty konsensus rynkowy  
Wiceminister Finansów, Maria Orłowska, poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską, 
Ŝe MF podejmie prace legislacyjne mające na celu obniŜenie opłaty interchange, jeŜeli działania 
pozaregulacyjne podejmowane obecnie okaŜą się nieskuteczne. Z drugiej strony zaznaczyła, Ŝe 
samo obniŜenie opłaty interchange moŜe spowodować, Ŝe uczestnicy obrotu bezgotówkowego 
będą dąŜyli do zrekompensowania sobie w inny sposób spadku dochodów wynikających z tej 
opłaty. NajbliŜsze spotkanie grupy roboczej przy NBP, w której skład wchodzą banki, Visa oraz 
agenci rozliczeniowi, jest zaplanowane na 13 marca.  
 

Uwagi UKNF do projektu wprowadzającego podatek bankowy  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odniósł się do projektu zmian ustawy o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, w ramach którego miała być wprowadzona opłata ostroŜnościowa, 
czy teŜ podatek bankowy. W opinii UKNF opłata wyliczona w oparciu o zaproponowaną w 
projekcie podstawę pozostaje w sprzeczności z nową strategią nadzorczą urzędu wobec 
banków. Zaproponowana podstawa podatku w projekcie to pasywa pomniejszone o kapitały 
własne i depozyty ubezpieczone. Oznacza, to Ŝe „podatek” byłby płacony m.in. od finansowania 
długoterminowego w formie obligacji, podczas gdy w 2012 UKNF zamierza koncentrować się 
na kwestiach związanych z płynnością sektora bankowego, w tym na zwiększeniu skali 
finansowania długoterminowego w bankach. W ciągu pięciu najbliŜszych lat oczekuje, Ŝe 
finansowanie w formie emisji długoterminowych papierów dłuŜnych wyniesie 20% finansowania 
ogółem. UKNF zaznacza, Ŝe przycięcie proponowanych rozwiązań będzie skutkować 
nałoŜeniem dodatkowych opłat na banki prowadzące rozsadą politykę płynnościową, a które 
ostatecznie poprzez dywersyfikację struktury finansowania byłyby w gorszej sytuacji niŜ te, dla 
których podstawą działalności są krótkoterminowe depozyty. Ponadto, UKNF proponuje zwolnić 
z obowiązku opłaty banki, które m.in. realizują program postępowania naprawczego, czy 
wykazujących stratę w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok uiszczenia opłaty 
lub teŜ w przypadku, gdy wartość wyliczonej opłaty przekracza zysk netto wykazany w tym 
sprawozdaniu finansowym.  
UKNF równieŜ podwaŜa zasadność wprowadzenia dodatkowej opłaty, wskazując, Ŝe banki juŜ 
wnoszą składki na fundusz pomocowy BFG. Przypominamy, Ŝe w naszych prognozach nie 
uwzględniamy dodatkowych kosztów związanych z potencjalnym podatkiem bankowym.  
 

MF przyjęło część uwag do nowelizacji ustawy o BFG  
Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, Małgorzata Brzoza, poinformowała, Ŝe w ramach 
konsultacji i konferencji uzgodnieniowej przyjęto część uwag do projektu nowelizacji ustawy o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który wprowadza „opłatę ostroŜnościową”. Ponadto 
zaznaczył, Ŝe na obecnym etapie prac legislacyjnych brak jest moŜliwości udzielenia 
szczegółowych informacji na temat ostatecznego kształtu projektowanych rozwiązań. W 
konferencji uzgodnieniowej wzięli udział przedstawiciele MSZ, MF, NBP, KNF, BFG, BGK, 
UOKiK, kancelarii Premiera, RCL, ZBP oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
"Lewiatan".  
 

Sberbank nie ma obecnie konkretnych planów akwizycji w Polsce lub Turcji  
German Gref, Prezes Sberbanku, powiedział, Ŝe bank jest zainteresowany przejęciem aktywów 
w Europie Wschodniej, tak Ŝeby stać się graczem porównywalnym do UniCredit czy Raiffeisen 
International. Po tym jak Sberbank przejął Volksbanken International (który skupia dziewięć 
banków w ośmiu krajach Europy Wschodniej), przygląda się uwaŜnie potencjalnym transakcjom 
na rynku polskim i tureckim. Niemniej jednak w chwili obecnej nie ma Ŝadnych konkretnych 
planów w odniesieniu do tych dwóch rynków.  
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* przed kosztami rezerw 

Po tym jak Getin Noble Bank zaraportował niski poziom zysku netto za 4Q 2011 (chociaŜ 
zgodny z oczekiwaniami) oraz zanotował znaczącą stratę odniesioną bezpośrednio w 
kapitały własne, obniŜamy naszą rekomendację na walory Get Banku do redukuj z 
trzymaj poprzednio. Na bazie pro forma za 2011 Get Bank jest wyceniany na 
wymagającym poziomie na wskaźniku P/BV w wysokości 1,07x, chociaŜ jego 
powtarzalna rentowność jest nadal pod silną presją z jednej strony kosztu finansowania, 
a z drugiej kosztu ryzyka. Na naszej prognozie zysku netto na 2012 dla Get Noble Banku 
na poziomie 306 mln PLN, rentowość kapitałów własnych Get Banku spadnie z 8,1% za 
2011 do 6,7% w 2012.  
 
Zysk Getin Noble Banku za 4Q 2011 na poziomie 69 mln PLN zgodny z 
oczekiwaniami  
Getin Noble Bank zaraportował zysk netto za 4Q 2011 na poziomie 69 mln PLN, -24% Q/Q oraz 
-36% R/R. ChociaŜ wynik netto okazał się zgodny z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami na 
poziomie 70 mln PLN, zwracamy uwagę, Ŝe bank zanotował 246 mln PLN straty (bez 
uwzględnienia zysku netto za 4Q 2011) odniesionej bezpośrednio w skonsolidowane kapitały 
własne), co jednoznacznie psuje obraz wyników kwartalnych. Jednostkowy zysk netto Get Bank 
(dawny Allianz Bank) wyniósł 1,4 mln PLN względem 4,5 mln PLN zysku w 3Q 2011.  
Główne punkty wyników za 4Q 2011 dla Getin Noble Banku: 
• Strata odniesiona bezpośrednio w kapitały własne na poziomie 246 mln PLN była 

związane z przejęciami przeprowadzonymi przez spółki stowarzyszone, a mianowicie 
przejęcie Home Brokera przez Open Finance zaskutkowało korektą wartości godziwej 
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w wysokości 178 mln PLN, a przejęcie PDK 
przez Idea Bank korektą w wysokości 68 mln PLN.  

• Wynik odsetkowy był płaski Q/Q na poziomie 355 mln PLN i okazał się bliski naszym 
oczekiwaniom (360 mln PLN). Naszym zdaniem takiego rezultatu nie moŜna uznać za 
dobry, ale nie zmienia to faktu, Ŝe porównywalne banki takie jak Millennium czy Kredyt 
Bank zanotowały głębokie spadki Q/Q rzędu 5-10%. MarŜa odsetkowa spadła o 11p.b. 
Q/Q do 2,7%. 

• Wynik prowizyjny wyniósł 200 mln PLN (-7% Q/Q i -24% R/R) i był o 3% niŜszy niŜ 
nasza prognoza. Powodem tego były niŜsze niŜ oczekiwane prowizje związane ze 
sprzedaŜą i udzielaniem kredytów. Za rozczarowujące moŜna teŜ uznać prowizje z tytułu 
pośrednictwa produktów ubezpieczeniowych, które spadły o 21% Q/Q do 79 mln PLN, 
wraz ze spadkiem sprzedaŜy kredytów hipotecznych. Z drugiej strony, pozytywnie 
zaskoczyły prowizje z tytuły pośrednictwa w sprzedaŜy produktów inwestycyjnych, które 
wzrosły o 38% Q/Q do 86 mln PLN.  

• Wynik handlowy wyniósł 30 mln PLN i był o 6 mln PLN wyŜszy niŜ nasza prognoza. 
Pozytywnie zaskoczył wynik z tytułu wymiany walut, który wzrósł o 39% Q/Q do 41 mln 
PLN. Zarząd wyjaśnił, Ŝe wynikało to z większej niŜ w 3Q 2011 skali przewalutowań 
kredytów (na prośbę klientów).  

• Koszty operacyjne zaskoczyły nas pozytywnie spadając o 8% Q/Q do 205 mln PLN. 
Wynikało to z niskich kosztów rzeczowych, które obniŜyły się aŜ o 12% Q/Q i ich poziom 
był najniŜszy od 4Q 2010. Wynikało to z zaprzestania konsolidowania Idea Banku. 
Niezmiennie wskaźnik koszty/dochodów pozostaje na bardzo niskim poziomie, w 4Q 
2011 wyniósł on 35,5%. 

• Saldo rezerw wyniosło 290 mln PLN i było o 3% wyŜsze niŜ nasza prognoza (lub o 8 mln 
PLN). Oznacza to, Ŝe spadło o 21% Q/Q lub o 76 mln PLN Q/Q. Większość poprawy    
Q/Q wyjaśnia zawiązanie dodatkowych 50 mln PLN rezerw IBNR na portfel hipoteczny w 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 784,2 1 052,5 34,2% 1 343,8 27,7% 1 545,7 15,0% Liczba akcji (mln) 2 245,5

MarŜa odsetkow a 2,8% 2,8% 2,7% MC (cena bieŜąca) 4 266,5

WNDB 1 713,8 2 233,3 30,3% 2 412,4 8,0% 2 454,7 1,8% Free f loat 53,1%

Wynik operacyjny* 1 106,3 1 525,0 37,8% 2 284,9 49,8% 1 557,8 -31,8%

Zysk brutto 310,9 467,0 50,2% 1 086,3 132,6% 372,0 -65,8%

Zysk netto 289,5 421,8 45,7% 890,3 111,1% 296,7 -66,7%

ROE 13,5% 24,5% 6,3% Zmiana ceny: 1m -3,6%

P/E 14,7 10,1 4,8 14,4 Zmiana ceny: 6m

P/BV 1,5 1,3 1,1 1,0 Zmiana ceny: 12m

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 2,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 1,3

GET BANK (Redukuj)
Cena bieŜąca: 1,9 PLN Cena docelowa: 1,55 PLN

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2012-01-19 2012-02-02 2012-02-16 2012-03-01

Get Bank WIG
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Przegląd miesięczny 

3Q 2011. Reszta to niŜsze odpisy na kredyty samochodowe i konsumenckie. 
Ostatecznie koszt ryzyka wyniósł 280p.b. i spadł o 87p.b. Q/Q. Koszt ryzyka w podziale 
na segmenty wyniósł: 266p.b. w hipotekach (-69p.b. Q/Q), 349p.b. w kredytach 
konsumenckich (-206p.b. Q/Q), 279p.b. w kredytach samochodowych (-161p.b. Q/Q) 
oraz 541p.b. w kredytach korporacyjnych (-24p.b. Q/Q).  

• Udział kredytów z utratą wartości pogorszył się o 39p.b. Q/Q do 12,0% głównie z 
powodu gorszej sytuacji w kredytach samochodowych (+86p.b. Q/Q do 12,7%) oraz 
kredytach hipotecznych (+57p.b. Q/Q do 7,5%). Wskaźnik pokrycia wyniósł 66,6% i 
poprawił się nieznacznie Q/Q o 42p.b. 

• Jednostkowy współczynnik wypłacalności wyniósł 10,2%, +7p.b. Q/Q, podczas gdy 
współczynnik Tier-1 był na poziomie 9,5%, +10p.b. Q/Q. Naszym zdaniem oba 
współczynniki pozostają na niskim poziomie, szczególnie, Ŝe 80% zysku za 2011 jest 
juŜ uwzględnione w kapitale regulacyjnym banku. Zarząd banku zarekomendował 
zatrzymanie całego zysku za 2011 w poczet kapitału zapasowego. Przypominamy, Ŝe 
w lutym 2012 bank wyemitował 250 mln PLN długu podporządkowanego, co poprawi 
współczynnik wypłacalności o ok. 66p.b. Dodatkowo w drugiej połowie roku bank 
zamierza przeprowadzić emisję akcji o wartości 300-400 mln PLN, co dodatkowo 
wzmocni wskaźnik Tier-1 o ok. 80-110p.b.  

 

Getin Noble Bank zapowiada wzrost powtarzalnego zysku w 2012 R/R 
Prezes Getin Noble Banku, Krzysztof Rosiński, zapowiada wzrost R/R powtarzalnego zysku 
banku. Wynik netto za 2011 na poziomie 950 mln PLN uwzględnia 621 mln PLN zysku ze 
sprzedaŜy i rewaluacji pakietu akcji Open Finance. Oznacza to, Ŝe zysk powtarzalny za 2011 
wyniósł 329 mln PLN. W naszych prognozach na 2012 zakładamy zysk netto na poziomie 306 
mln PLN, czyli spadek o 7% R/R.  
 

Bank bliski transakcji sprzedaŜy portfela kredytów nieregularnych  
Prezes Getin Noble Banku, Krzysztof Rosiński, zapowiedział, Ŝe bank jest w trakcie procesu 
sprzedaŜy portfela kredytów nieregularnych i oczekuje finalizacji transakcji jeszcze w 1Q 2012. 
Nominalna wartość portfela ma wynieść kilkaset mln PLN. Ponadto, Prezes zaznaczył, Ŝe 
bank takie transakcje będzie przeprowadzał cyklicznie. Zarząd banku odmówił bardziej 
szczegółowego komentarza na temat transakcji, tj. rozmiarów portfela i potencjalnego wpływu 
na wynik. PoniewaŜ najprawdopodobniej sprzedawane kredyty są relatywnie „stare”, czyli 
zostały wypowiedziane ponad dwa lata temu uwaŜamy, Ŝe cena sprzedaŜy będzie znacząco 
niŜsza niŜ 20% wartości nominalnej (poziom po jakim Kruk w 4Q 2011 kupił portfel od BZ 
WBK). Mając na uwadze, Ŝe bank najprawdopodobniej wyrezerwował ten portfel w blisko 
100%, większość ceny sprzedaŜy będzie stanowiła zysk brutto dla banku. PoniewaŜ sprzedaŜ 
portfela poprawi wskaźniki jakości całego pozostałego portfela kredytów konsumenckich w 
Getin Noble Banku, nie wykluczamy w sytuacji, w której transakcja moŜe mieć pozytywny 
wpływ na bieŜącą wartość tworzonych rezerw. W naszych prognozach zysku netto na 2012 na 
poziomie 306 mln PLN nie zakładamy Ŝadnych transakcji jednorazowych, w tym sprzedaŜy 
portfela kredytów nieregularnych.  
 

Parytet wymiany między Get Bankiem a Getin Noble Bankiem został 
wyznaczony  
Get Bank i Getin Noble Bank ogłosiły szczegóły planu połączenia. W celu przejęcia 6,3% 
udziału w Getin Noble Banku (60 mln akcji) Get Bank wyemituje 144 617 688 nowych akcji 
zwiększając ich całkowitą liczbę do 2 390 mln akcji. W konsekwencji parytet wymiany został 
ustalony na 2,411246052, czyli akcjonariusz Getin Noble Banku za kaŜdą swoją akcję otrzyma 
2,411246052 akcji Get Banku. Parytet wyceny został obliczony w oparciu o wycenę obu 
spółek na dzień 2 stycznia 2012, przy czym wartość Getin Noble Banku została wyznaczona 
na 4,3 mld PLN, czyli 32% powyŜej naszej wartości godziwej na poziomie 3,3 mld PLN. W 
oparciu o nasz model wyceny Get Banku, parytet wymiany wynosił 2,38298 akcji Get Banku 
za kaŜdą akcję Getin Noble Banku. Oznacza to, Ŝe parytet zaproponowany przez spółkę ma 
lekką preferencję dla dotychczasowych akcjonariuszy Getin Noble Banku kosztem 
dotychczasowych akcjonariuszy Get Banku. Zgodnie z powyŜszymi danymi, wartość Get 
Banku została wyznaczona na 1,87 PLN na akcję, czyli 21% powyŜej naszej wyceny. 
UwaŜamy, Ŝe informacja o parytecie będzie miała marginalny wpływ na notowania Get Banku.   
 

Getin Noble Bank wyemitował 241 mln PLN obligacji podporządkowanych  
Krzysztof Rosiński, Prezes Getin Noble Banku, poinformował, Ŝe spółka wyemitowała 241 mln 
PLN 6-letniego długu podporządkowanego z marŜą na poziomie 375p.b. ponad 6M WIBOR. 
Spółka zamierza jeszcze w pierwszej połowie 2012 wyemitować kolejne 250-260 mln PLN 
długu, a do końca 2012 w sumie 500 mln PLN. Prezes ocenia, Ŝe przeprowadzona emisja 
wpłynie na poprawę współczynnika banku o ok. 0,5p.p. z 10,2% na koniec 2011 do 10,7%. Na 
koniec 2012 bank zamierza mieć współczynnik wypłacalności na poziomie 11,5%, po tym jak 
zaliczy zyski z 2012 w poczet kapitału regulacyjnego.  
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Przegląd miesięczny 

Klienci banku kupili produkty strukturyzowane za ponad 1 mld PLN w 4Q 2011 
Getin Noble Bank poinformował, Ŝe w 4Q 2011 jego klienci kupili produkty strukturyzowane za 
ponad 1 mld PLN. Bank podał takŜe, Ŝe w drugiej połowie 2011 średnia kwartalna wartość 
produktów regularnego oszczędzania nabytych przez klientów banku wynosiła ponad 50 mln 
PLN. W końcu Getin Noble Bank poinformował, Ŝe największą popularnością cieszą się 
produkty 10- i 15-letnie. Średnia wartość składki jaką odkłada co miesiąc klient Getin Bank to 
około 500 PLN, podczas kiedy klienci Noble Bank odkładają miesięcznie ponad 2 tys. PLN. 
Getin Noble Bank planuje w najbliŜszym czasie wprowadzić do oferty Indywidualne Konto 
Emerytalne z debetem.  
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 505,4 1 497,5 -0,5% 1 434,2 -4,2% 1 471,8 2,6% Liczba akcji (mln) 130,7

MarŜa odsetkow a 3,8% 4,0% 3,6% 3,7% MC (cena bieŜąca) 10 113,1

WNDB 2 423,2 2 563,4 5,8% 2 416,1 -5,7% 2 491,7 3,1% Free f loat 25,0%

Wynik operacyjny* 1 200,6 1 184,4 -1,4% 996,6 -15,9% 1 024,6 2,8%

Zysk brutto 655,3 942,6 43,8% 919,8 -2,4% 908,8 -1,2%

Zysk netto 504,4 754,8 49,6% 734,7 -2,7% 727,1 -1,0%

ROE 8,5% 11,9% 11,4% 11,0% Zmiana ceny: 1m 1,2%

P/E 20,0 13,4 13,8 13,9 Zmiana ceny: 6m 19,1%

P/BV 1,6 1,6 1,6 1,5 Zmiana ceny: 12m -16,9%

DPS 0,0 3,8 5,7 2,7 Max (52 tyg.) 104,0

Dyield (%) 0,0 4,9 7,4 3,5 Min (52 tyg.) 58,6

Handlowy (Trzymaj)
Cena docelowa: 72 PLNCena bieŜąca: 77,4 PLN
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Handlowy WIG

ChociaŜ Handlowy zaskoczył nas pozytywnie wynikami za 4Q 2011, podtrzymujemy 
naszą rekomendację trzymaj. Na naszej prognozie zysku netto na 2012 w wysokości 727 
mln PLN (-1% R/R), bank jest wyceniany na godziwym poziomie na wskaźniku P/E - 13,9x, 
czyli z 5% dyskontem względem średniej dla spółek porównywalnych. Przypominamy, Ŝe 
bank jako jeden z niewielu najprawdopodobniej zapłaci dywidendę za 2011. Nasza 
prognoza na poziomie 2,69 PLN na akcję przekłada się na yield na poziomie 3,5%.  
 
Pozytywne zaskoczenie w wynikach za 4Q 2011 z zyskiem na poziomie 221 mln 
PLN  
Handlowy zaraportował mocne wstępne wyniki za 4Q 2011. Zysk netto wyniósł 221 mln PLN 
(+21% Q/Q oraz +13% R/R) i okazał się znacznie powyŜej naszych (188 mln PLN) oraz 
rynkowych (181 mln PLN) oczekiwań. Skalę pozytywnego zaskoczenia częściowo wyjaśnia 
zwrot odsetek od nadpłaty podatku dochodowego w wysokości 17 mln PLN zaksięgowanego w 
saldzie pozostałej działalności operacyjnej. Reszta wynika ze znacznie wyŜszego niŜ 
prognozowany wyniku odsetkowego oraz niŜszego niŜ oczekiwane saldo rezerw. 
Wynik odsetkowy był dla nas pozytywnym zaskoczeniem wzrastając aŜ o 7% Q/Q do 382 mln 
PLN. Wpłynęły na to dwa czynniki. Po pierwsze, bank swoje znaczne nadwyŜki płynnościowe 
(wzrost w depozytach korporacyjnych) ulokował w portfel papierów dłuŜnych (+24% Q/Q) co 
poskutkowało przyrostem przychodów odsetkowych od papierów dłuŜnych o 13% lub o 21 mln 
PLN Q/Q. Po drugie, Handlowy nominalnie obniŜył oprocentowanie depozytów (po 
tymczasowych podwyŜkach w 2Q i 3Q 2011), co przy rosnących rynkowych stopach 
procentowych poskutkowało znacznym rozszerzeniem się spreadu na pasywach odsetkowych 
o 36p.b. Q/Q. Wynik prowizyjny okazał się słaby, spadając o 4% Q/Q oraz 14% R/R do poziomu 
150 mln PLN. Powodem kontynuacji trendu spadkowego z poprzednich kwartałów jest 
niekorzystne zachowanie się rynków finansowych: wynik na działalności maklerskiej spadł aŜ o 
37% Q/Q do 8 mln PLN, wynik z tytułu usług powierniczych obniŜył się o 19% Q/Q do 20 mln 
PLN, a wynik na sprzedaŜy produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych zmniejszył się o 7% 
Q/Q do 30 mln PLN. Jedynym jednoznacznie pozytywnym elementem wyniku prowizyjnego 
była enigmatyczna pozycja „pozostałe”, która poprawiła się o 5 mln PLN Q/Q. Wynik handlowy 
ukształtował się na poziomie 91 mln PLN (-9% Q/Q, ale +29% R/R) i był bliski naszym 
oczekiwaniom. Powodem spadku Q/Q był wynik na pozycji własnej, który spadł o 25 mln PLN 
Q/Q. Z drugiej strony, wynik na działalności klientowskiej poprawił się o 13 mln PLN, dzięki 
zwiększonej aktywności klientów w samej końcówce roku. Koszty operacyjne wyniosły 358 mln 
PLN i były utrzymane na płaskim poziomie Q/Q. Nieznacznia poprawa w kosztach osobowych  
(-1% Q/Q) wynikała ze spadku bazowego wynagrodzenia, a wzrost kosztów rzeczowych (1%  
Q/Q) z wyŜszych wydatków na opłaty telekomunikacyjne i sprzęt komputerowy. Saldo rezerw 
wyniosło tylko 3 mln PLN i było znacząco poniŜej naszych oczekiwań (25 mln PLN). Handlowy 
trzeci kwartał z rzędu rozwiązał rezerwy w segmencie korporacyjnym, tym razem na 7 mln PLN 
(-37% Q/Q; jeden z klientów znacząco poprawił swoją sytuację finansową). Ponadto, bank 
odnotował bardzo niskie zawiązania w segmencie detalicznym, tylko 10 mln PLN, czyli 63% 
mniej niŜ w 3Q 2011. 
 

Portfel kredytów korporacyjnych będzie dalej przyrastał w 2012  
Prezes Handlowego, Sławomir Sikora, poinformował, Ŝe bank spodziewa się dalszego wzrostu 
portfela kredytów korporacyjnych. Po 37% wzrostu w 2011, Prezes spodziewa się dynamiki 
jednocyfrowej w 2012. W odniesieniu do kredytów detalicznych, po 4% spadku w 2011 Zarząd 
banku liczy na stabilny poziom w 2012. Nasze obecne prognozy na 2012 wskazują na 5% 
dynamikę wzrostu portfela korporacyjnego oraz 2% tempo wzrostu portfela kredytów 
detalicznych.  

* przed kosztami rezerw 
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Przegląd miesięczny 

Zarząd przedstawi w marcu swoją rekomendację odnośnie dywidendy za 2011  
Prezes Handlowego, Sławomir Sikora, poinformował, Ŝe Zarząd przedstawi swoją 
rekomendację odnośnie dywidendy za 2011 w marcu, po tym jak zapozna się oczekiwaniami 
nadzoru do końca lutego. W naszych prognozach zakładamy na poziomie 2,69 PLN na akcję, 
co przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 3,5%.  
 
Średnio-cykliczny poziom kosztu ryzyka powyŜej tego odnotowanego w 2011 – 
Prezes  
Prezes Handlowego, Sławomir Sikora, poinformował, Ŝe średnio-cykliczny poziom kosztu 
ryzyka w segmencie korporacyjnym dla obecnego portfela banku wynosi ok. 100p.b. Koszt 
ryzyka w segmencie korporacyjnym kształtował się na poziomie -27p.b. (rozwiązania netto) w 
2011 i -43p.b. w 2010, co w duŜej mierze jest uzaleŜnione od wygranych postępowań 
sądowych. UwaŜamy, Ŝe koszt ryzyka ogółem w 2012 moŜe znacząco wzrosnąć (do 83p.b.) po 
bardzo dobrym roku 2011 (61p.b.).  
 

Moody’s dokona przeglądu ratingów z moŜliwością ich obniŜenia  
Agencja ratingowa Moody’s przekazała, Ŝe dokona przeglądu ratingów kredytowych i 
depozytowych Millennium, Handlowego, ING Banku Śląskiego i BGś z moŜliwością ich 
obniŜenia. Te cztery polskie banki znalazły się w grupie 21 banków z Europy Środkowo-
Wschodniej i WNP, których ratingi zostaną poddane przeglądowi ze względu na "wątpliwości 
co do słabnącego potencjału i/lub skłonności spółek-matek do zapewnienia wsparcia ich 
podmiotom zaleŜnym".  
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Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 402,5 1 627,6 16,0% 1 851,5 13,8% 1 941,5 4,9% Liczba akcji (mln) 130,1

MarŜa odsetkow a 2,2% 2,6% 2,8% 2,6% MC (cena bieŜąca) 11 448,8

WNDB 2 488,3 2 682,5 7,8% 2 895,5 7,9% 2 993,4 3,4% Free float 25,0%

Wynik operacyjny* 990,7 1 096,5 10,7% 1 248,7 13,9% 1 286,9 3,1%

Zysk brutto 738,3 934,1 26,5% 1 117,5 19,6% 1 061,0 -5,1%

Zysk netto 595,1 753,1 26,6% 880,1 16,9% 859,4 -2,4%

ROE 13,1% 14,3% 14,6% 12,6% Zmiana ceny: 1m 6,9%

P/E 19,2 15,2 13,0 13,3 Zmiana ceny: 6m 19,7%

P/BV 2,3 2,0 1,8 1,6 Zmiana ceny: 12m 3,5%

DPS 0,0 0,0 1,5 0,7 Max (52 tyg.) 90,0

Dyield (%) 0,0 0,0 1,7 0,8 Min (52 tyg.) 66,6

ING BSK (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 88 PLN Cena docelowa: 80 PLN
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ING BSK WIG

Po tym jak wyniki za 4Q 2011 okazały się zgodne z naszymi oczekiwaniami, 
podtrzymujemy neutralną rekomendację na walory ING BSK. ChociaŜ spodziewamy się, 
Ŝe w 2012 dynamika zysku netto w ING BSK będzie prezentować się pozytywnie na tle 
grupy porównawczej (2% spadku względem 13% spadku dla naszego sektora 
bankowego), uwaŜamy, Ŝe obecna wycena na wskaźniku P/E na poziomie 13,3x jest 
blisko wartości godziwej. Z drugiej strony jest ona 9% niŜsza niŜ średnia dla spółek 
porównywalnych, która naszym zdaniem jest zawyŜona przez wyceny Pekao czy Get 
Banku.  
 
Zysk netto w wysokości 213 mln PLN zgodny z oczekiwaniami  
ING BSK zaraportował neutralne wyniki za 4Q 2011 z zyskiem netto na poziomie 214 mln PLN 
(-3% Q/Q, ale +11% R/R). Wynik okazał się zgodny z naszymi oczekiwaniami (219 mln PLN) 
oraz konsensusem rynkowym (221 mln PLN). Wyniki zawierały dwie transakcje jednorazowe: 
14 mln PLN rezerwy w wyniku handlowym na oczekiwaną stratę z powodu zmiany metodologii 
wyceny IRSów zostało zneutralizowane przez rozwiązanie rezerw kredytowych w wysokości 11 
mln PLN w związku ze sprzedaŜą portfela kredytów zagroŜonych. 
Zgodnie z oczekiwaniami, wynik odsetkowy był płaski Q/Q i wyniósł 480 mln PLN. ChociaŜ ING 
BSK nadal dynamicznie zwiększa swój portfel kredytów, a wyŜszy Q/Q poziom rynkowych stóp 
procentowych pozwolił osiągnąć wyŜszą marŜowość na pasywach odsetkowych (+14p.b. Q/Q), 
bank jednocześnie odnotował niŜszą marŜowość na aktywów odsetkowych (w szczególności 
portfelu papierów dłuŜnych), co zaskutkowało spadkiem marŜy odsetkowej ogółem o 3p.b. Q/Q 
do 2,67%. Spadek marŜowości na portfelu papierów dłuŜnych jest związany głównie z 
odnawianiem wygasających pozycji na coraz niŜszych marŜach. Trend ten utrzymuje się juŜ od 
1Q 2011 i nie jesteśmy pewni czy zostanie jednoznacznie odwrócony w trakcie 1Q 2012. Wynik 
prowizyjny skurczył się o 4% Q/Q i wyniósł 250 mln PLN, czyli ukształtował się na najniŜszym 
poziomie od 2Q 2010. Spadek ten wynikał z niŜszych przychodów z kredytów (-10% Q/Q) oraz 
z przychodów powiązanych z rynkiem kapitałowym: działalność maklerska (-9% Q/Q), fundusze 
inwestycyjne (-16% Q/Q) oraz działalność powiernicza (-23% Q/Q). Koszty operacyjne obniŜyły 
się o 2% Q/Q, co okazało się wynikiem nieznacznie lepszym niŜ nasza prognoza. Było to 
moŜliwe dzięki niŜszym o 12% Q/Q kosztom rzeczowym. W trakcie roku ING BSK 
konserwatywnie podchodzi do tworzenia rezerw na realizowane projekty, które ostateczne są 
rozliczane na koniec roku i skutkują rozwiązaniem części tychŜe rezerw. Saldo rezerw 
odnotowało znaczącą dynamikę Q/Q na poziomie 86%, nawet pomimo benefitu (11 mln PLN) z 
tytułu sprzedaŜy portfela zagroŜonych kredytów korporacyjnych. Wzrost ten wynikał z wyŜszych 
rezerw w segmencie korporacyjnym (+498% Q/Q lub +30 mln PLN Q/Q) i efektu niskiej bazy 2Q 
i 3Q 2011 kiedy bank odnotował znaczące uwolnienia rezerw. Jakość portfela kredytowego ING 
BSK niezmiennie pozostaje wysoka. Zwracamy uwagę, Ŝe zarówno spadek udziału kredytów z 
utratą wartości o 30p.b. Q/Q do 3,6% jak i wskaźnika pokrycia o 2,8p.p. Q/Q do 71,7% w 
głównej mierze był spowodowany transakcją sprzedaŜy portfela kredytów zagroŜonych.  
 

Zarząd banku rekomenduje brak dywidendy za 2011  
ING BSK poinformował, Ŝe jego Zarząd rekomenduje WZA podjęcie uchwały o przeznaczeniu 
całości zysku netto za 2011 na poczet kapitałów własnych. Powodem przedłoŜenia propozycji 
jest rekomendacja nadzoru finansowego dotycząca adekwatności kapitałowej w instytucjach 
bankowych, a takŜe zamiar dalszego wzmacniania bazy kapitałowej umoŜliwiający dynamiczny 
rozwój Banku. W naszych prognozach zakładaliśmy symboliczną dywidendę w wysokości 10% 
zysku netto, czyli 0,68 PLN na akcję. PoniewaŜ potencjalna stopa dywidendy wynosiłaby tylko 
0,8%, powyŜszą informację traktujemy jako neutralną. 
 

* przed kosztami rezerw 
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Moody’s dokona przeglądu ratingów z moŜliwością ich obniŜenia  
Agencja ratingowa Moody’s przekazała, Ŝe dokona przeglądu ratingów kredytowych i 
depozytowych Millennium, Handlowego, ING Banku Śląskiego i BGś z moŜliwością ich 
obniŜenia. Te cztery polskie banki znalazły się w grupie 21 banków z Europy Środkowo-
Wschodniej i WNP, których ratingi zostaną poddane przeglądowi ze względu na "wątpliwości co 
do słabnącego potencjału i/lub skłonności spółek-matek do zapewnienia wsparcia ich 
podmiotom zaleŜnym". 
 
Fitch potwierdził swoje ratingi 
Fitch potwierdził długoterminowy rating dla ING BSK na poziomie "A", a perspektywę ratingu 
określił jako stabilną. Krótkoterminowy rating podmiotu został potwierdzony na poziomie "F1", 
rating "viability" (stanowi ocenę jakości zarządzania, przesądzającej o poziomie wewnętrznej 
odporności i wiarygodności finansowej) potwierdzony na poziomie bbb+, a rating wsparcia na 
"1". Fitch podał, Ŝe długoterminowe i krótkoterminowe ratingi ING BSK są oparte na 
potencjalnym wsparciu, jakiego bank moŜe oczekiwać od swojego właściciela ING Bank NV, w 
przypadku zajścia takiej konieczności. Rating "viability" jest oparty o stabilną bazę depozytową 
klientów, duŜą płynność, konserwatywne zarządzanie ryzykiem i stabilną efektywność. 
 

ING BSK chce pozyskiwać 250-350 tys. nowych klientów rocznie  
Prezes ING BSK, Małgorzata Kołakowska, posiedziała, Ŝe co roku bank chce pozyskać 250-
350 tys. nowych klientów względem 321 tys. w 2011. 
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Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-28

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 061,2 1 127,8 6,3% 1 150,1 2,0% 1 162,9 1,1% Liczba akcji (mln) 271,7

MarŜa odsetkow a 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% MC (cena bieŜąca) 3 816,8

WNDB 1 530,4 1 588,4 3,8% 1 546,3 -2,7% 1 549,4 0,2% Free f loat 20,0%

Wynik operacyjny* 848,1 703,5 -17,1% 626,0 -11,0% 618,8 -1,1%

Zysk brutto 46,7 234,7 403,0% 431,1 83,7% 283,0 -34,4%

Zysk netto 34,6 185,9 438,0% 327,2 76,0% 226,4 -30,8%

ROE 1,3% 6,9% 11,1% 7,1% Zmiana ceny: 1m 20,8%

P/E 110,4 20,5 11,7 16,9 Zmiana ceny: 6m 9,8%

P/BV 1,5 1,3 1,2 1,2 Zmiana ceny: 12m -15,7%

DPS 0,0 0,0 0,4 0,0 Max (52 tyg.) 18,3

Dyield (%) 0,0 0,0 2,6 0,0 Min (52 tyg.) 9,0

Cena bieŜąca: 14,05 PLN Cena docelowa:  -

Kredyt Bank (Zawieszona)

W związku z aktualizacją prognoz i rekomendacji, rekomendacja dla Kredyt Banku 
pozostaje zawieszona. 
 
BZ WBK połączy się z Kredyt Bankiem  
28 lutego Santander oraz KBC poinformowały, Ŝe zamierzają przeprowadzić fuzję BZ WBK z 
Kredyt Bankiem. Plan połączenia zakłada emisję 18,9 mln nowych akcji BZ WBK oraz ich 
wymianę na istniejące akcje Kredyt Banku po następującym parytecie: 6,96 akcji BZ WBK za 
100 akcji Kredyt Banku. Strony oczekują, Ŝe transakcja zostanie sfinalizowana w 4Q 2012, po 
tym jak zostanie zarejestrowane połączenie BZ WBK i Kredyt Banku oraz zostaną uzyskane 
wymagane zgody. Bezpośrednio po przeprowadzeniu połączenia BZ WBK i Kredyt Bank, udział 
Santandera w kapitale połączonego banku wyniesie 76,5% (względem 96,2% obecnie w BZ 
WBK), a KBC 16,4% (względem 80,0% obecnie w Kredyt Banku). W konsekwencji udział 
pozostałych akcjonariuszy będzie kształtował się na poziomie 7,1%. Niemniej jednak Santander 
zobowiązał się względem KBC, Ŝe pomoŜe mu obniŜyć jego udział do poniŜej 10% poprzez 
odkupienie maksymalnie 5% po cenie 226,4 PLN na akcję oraz poprzez zaoferowanie tych akcji 
inwestorom, którzy juŜ wyrazili swoje zainteresowanie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
poinformował, Ŝe został zaproszony do zainwestowania 80 mln EUR w akcje BZ WBK. 
Szacujemy, Ŝe dawałoby mu to ok. 1,6% udziału w kapitale połączonego banku. Ponadto 
wcześniejsze doniesienia prasowe wskazywały, Ŝe zainteresowanym transakcją moŜe być 
równieŜ amerykański fundusz Apax. Oddzielnie KBC poinformowało, Ŝe zamierza zbyć swoje 
pozostałe udziały z myślą o maksymalizacji ich wartości. 
W konsekwencji powyŜszych zmian w strukturze akcjonariatu połączonego banku, docelowo 
Santander będzie posiadał miedzy 76,5% a 81,5% kapitału, KBC 0%, a udział pozostałych 
akcjonariuszy wyniesie między 18,5-23,5%. Zwracamy uwagę, Ŝe Santander częściowo wypełni 
swoje zobowiązanie względem KNF odnośnie minimalnego poziomu free floatu w wysokości 
25%. 
Na potrzeby umowy inwestycyjnej spółki wyceniały BZ WBK na 226,4 PLN na akcję, a Kredyt 
Bank na 15,75 PLN na akcję. W naszej opinii obie ceny implikują bardzo wysokie wskaźniki 
2011 P/BV, względem rynkowych wycen pozostałych polskich banków, odpowiednio 2,25x dla 
BZ WBK oraz 1,40x dla Kredyt Banku. PoniewaŜ fuzja będzie przeprowadzona w oparciu o 
wymianę akcji, nie naleŜy rozpatrywać implikowanej wyceny Kredyt Banku z pominięciem 
implikowanej wyceny BZ WBK. Naszym zdaniem, między innymi z powodu braku 
wystarczającej płynności na walorach BZ WBK, bank jest relatywnie przewartościowany 
względem PKO BP i Pekao o ok. 19% w oparciu o wskaźnik 2011 P/BV. W konsekwencji, 
wysoka wycena BZ WBK zawyŜa implikowaną wycenę Kredyt Banku. W naszej opinii, 
znormalizowana wycena BZ WBK (do średniego poziomu wyceny PKO BP i Pekao, czyli do 
1,89x 2011 P/BV) implikuje wycenę Kredyt Banku na poziomie 13,27 PLN za akcję (1,18x 2011 
P/BV), czyli 6% poniŜej obecnej ceny rynkowej. 
 

Synergie połączeniowe Kredyt Banku i BZ WBK za lata 2013-2015 wyniosą w 
sumie 631 mln PLN netto 
Santander skwantyfikował swoje oczekiwania co do synergii kosztowych i przychodowych, jakie 
połączony bank ma wygenerować w latach 2013-2015. Wynoszą one odpowiednio 56 mln PLN 
w 2013, 226 mln PLN w 2014 oraz 349 mln PLN w 2015, czyli w sumie 631 mln PLN. Głównym 
obszarem poprawy rentowości połączonego podmiotu będą synergie kosztowe, które w 2015 
mogą sięgnąć 322 mln PLN brutto (lub 258 mln PLN netto), czyli 12% kosztów połączonego 
banku za 2011. Będą one obejmować przede wszystkim redukcję kosztów marketingowych, 
wspólne zakupy w ramach grupy kapitałowej Santander, optymalizację sieci oddziałów oraz 
wprowadzenie jednej platformy IT. Santander zakłada jedynie selektywne zamknięcia 
dublujących się placówek oraz nie planuje zwolnień grupowych. W odniesieniu do synergii 
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przychodowych, w 2015 mają one sięgnąć 114 mln PLN brutto (lub 91 mln PLN netto), czyli 
2% przychodów połączonego banku za 2011. Spodziewane są one w obszarach sprzedaŜy 
produktów ubezpieczeniowych i związanych z zarządzaniem aktywami, z wyŜszego poziomu 
sprzedaŜy krzyŜowej wśród klientów Kredyt Banku oraz ze zwiększonych przychodów z pozycji 
wymiany. 
 

Zysk netto połączonego podmiotu ma wzrastać średnio w tempie 21% w latach 
2012-2015 
Santander zaprezentował swoje oczekiwania co do rentowości oby podmiotów na lata 2012-
2015. Oczekuje, Ŝe w latach 2012-2015 zysk netto połączonego podmiotu wzrośnie 
średniorocznie o 21%. Zwracamy uwagę, Ŝe prognoza zysku netto przygotowana przez 
Santandera dla BZ WBK na lata 2012-2013 jest o 11-14% powyŜej obecnego konsensusu 
rynkowego, a prognoza dla Kredyt Banku na lata 2012-2014 jest o 4-7% powyŜej oczekiwań 
rynkowych oraz 10-15% powyŜej naszych dotychczasowych prognoz. 
 

KNF moŜe być bardzo wymagający w odniesieniu do połączenia obu banków – 
prasa  
W odniesieniu do zamiaru połączenia Kredyt Banku i BZ WBK przez ich akcjonariuszy 
strategicznych, Parkiet wskazuje, Ŝe KNF moŜe być znacznie bardziej wymagający niŜ w 
przypadku transakcji kupna BZ WBK przez Santandera od AIB. KNF ma się wzorować na 
transakcji połączenia Pekao i BPH, która była obwarowana wieloma zobowiązaniami. Dziennik 
sugeruje m.in. 1) Ŝe nadzór moŜe wymagać konkretnego terminu, w którym free float osiągnie 
poziom przynajmniej 25% (w chwili obecnej istnieje takie zobowiązanie w stosunku do akcji BZ 
WBK, ale bez konkretnego terminu), 2) wysokiego i stabilnego współczynnika wypłacalności 
(moŜe nawet ponad 12,5%), 3) Ŝe zarządzanie ryzykiem, systemy informatyczne oraz 
szczegółowe dane o klientach nie zostaną outsourcowane za granicę, zobowiązania do 
udzielenia wsparcia płynnościowego w razie potrzeby.  
 

Zysk netto na poziomie 45 mln PLN zgodny z oczekiwaniami, ale struktura 
przychodów podstawowych rozczarowała  
Kredyt Bank zaraportował słabe wyniki za 4Q 2011 z zyskiem netto na poziomie tylko 45 mln 
PLN (-27% Q/Q oraz –22% R/R). ChociaŜ wynik okazał się o 8% wyŜszy niŜ nasza prognoza 
na poziomie 41 mln PLN, był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 46 mln PLN. 
Zgodnie z wcześniej przekazaną informacją przez Zarząd, wyniki zostały obciąŜone 35 mln 
PLN rezerwy na potencjalne zobowiązanie względem KBC wynikające ze sprzedaŜy śagla 
poza grupę KBC. W strukturze wyników uwagę przyciągają bardzo słabe przychody z 
działalności podstawowej (wynik odsetkowy spał o 10% Q/Q, a wynik prowizyjny o 5% Q/Q), 
które zostały zbilansowane przez bardzo mocny wynik handlowy. 
ChociaŜ oczekiwaliśmy, Ŝe wynik odsetkowy będzie słaby, rozmiar spadku Q/Q okazał się 
jeszcze większy. Ostatecznie ukształtował się na poziomie 268 mln PLN (-10% Q/Q i -10%    
R/R) i był to wynik nominalnie najniŜszy od 3Q 2008. Głównym powodem (w ok. 2/3) spadku 
marŜy aŜ o 21p.b. Q/Q do 2,46% okazała się promocja depozytów detalicznych 3- i 6–
miesięcznych. Kredyt Bank przestał oferować klientom depozyty oparte o dzienną kapitalizację 
(zgodnie z zaleceniem KNF), a w ramach promocji wartość podatku wziął na swoje barki (czyli 
nominalnie podwyŜszył oprocentowanie, tak aby klient utrzymał swoją rentowność inwestycji). 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd banku, promocja depozytów detalicznych 
w podobnej skali wpłynie na wyniki 1Q 2012 (czyli będzie skutkować ok. 20 mln PLN 
dodatkowych kosztów odsetkowych). Pozostałe powody spadku marŜy odsetkowej i wyniku 
odsetkowego Q/Q to: 1) mniejsza skala działalności banku na rynku międzybankowym oraz 2) 
zawarcie dwóch znacznych transakcji FX swap w związku z nieodnowieniem jednej z transz 
finansowania z KBC. Wynik prowizyjny spał o 5% Q/Q do 75 mln PLN i był na najniŜszym 
poziomie od 3Q 2009. W naszej opinii za ten niŜszy Q/Q poziom wyniku odpowiada spadek 
wyniku na kartach oraz wyniku na sprzedaŜy produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. 
Wynik handlowy był dla nas pozytywnym zaskoczeniem, poniewaŜ wyniósł aŜ 55 mln PLN (63 
mln PLN poprawy Q/Q). Według naszych szacunków zmiana wyceny udziału w Dudzie 
odpowiada za 19 mln PLN poprawy Q/Q. W drugiej kolejności naleŜy wymienić poprawę o 17 
mln PLN w wyniku z tytułu wymiany. Koszty operacyjne spadły o 6% Q/Q i okazały się niŜsze 
niŜ nasza prognoza. Zgodnie z oczekiwaniami zmniejszyły się koszty osobowe o 13% Q/Q po 
tym jak w 3Q 2011 Kredyt Bank utworzył rezerwę na programy motywacyjne. Koszty rzeczowe 
wzrosły nieznacznie o 2% Q/Q w związku z wyŜszymi wydatkami na reklamę i marketing. 
Saldo rezerw wyniosło 114 mln PLN i wzrosło aŜ o 128% Q/Q. Zgodnie z wcześniejszą 
informacją Zarządu banku, Kredyt Bank utworzył 35 mln PLN rezerwy na prawdopodobne 
zobowiązanie względem KBC wynikające z procesu sprzedaŜy śagla poza grupę KBC. 
Ponadto bank utworzył rezerwę w wysokości 6,6 mln PLN na wartości niematerialne i prawne, 
odpisując nakłady poniesione na jeden z projektów, którego przedmiot działalności się zmienił. 
W segmencie korporacyjnym saldo rezerw wzrosło o 41 mln PLN Q/Q do 25 mln PLN w 
związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej dwóch klientów z segmentu nieruchomości 
komercyjnych. Saldo rezerw w segmencie detalicznym spadło o 29% Q/Q do 48 mln PLN w 
związku z niŜszym saldem rezerw zawiązanych na kredyty hipoteczne. 
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Prezes liczy na dwucyfrowe ROE w 2012  
Prezes Kredyt Banku, Maciej Bardan, spodziewa się, Ŝe w 2012 wskaźnik koszty/dochodów 
spadnie do 55-57% z 61% w 2011, a rentowność kapitałów własnych pozostanie na 
dwucyfrowym poziomie (11,1% w 2011). W naszych prognozach na 2012 jesteśmy znacznie 
mniej optymistyczni niŜ Prezes. W naszych prognozach oczekujemy, Ŝe zarówno przychody 
jak i koszty pozostaną płasko R/R (w 2011 przychody były płaskie, a koszty wzrosły o 8%R/R), 
co oznacza płaski R/R wskaźnik koszty/dochodów. Zakładamy, Ŝe w 2012 koszt ryzyka 
wzrośnie do 116p.b. z 71p.b. w 2011 przez co zysk netto obniŜy się o 28% R/R do 234 mln 
PLN. W konsekwencji spodziewamy się zwrotu na kapitale własnym w wysokości 7,4%.  
 

Zarząd banku będzie rekomendował brak dywidendy za 2011 
Kredyt Bank poinformował, Ŝe w dniu 22 lutego 2012 jego Zarząd przyjął uchwałę w sprawie 
podziału zysku netto za 2011 zakładającą brak dywidendy. PowyŜsza uchwała zostanie 
przedstawiona Radzie Nadzorczej banku do rozpatrzenia, a ostateczna decyzja zostanie 
podjęta w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W naszych prognozach nie 
zakładaliśmy dywidendy z zysku za 2011. Zwracamy uwagę, Ŝe Kredyt Bank nie tylko nie 
spełniał wymogów nałoŜonych przez KNF (udział detalicznych kredytów walutowych w portfelu 
kredytów detalicznych oraz wskaźnik Tier-1), ale równieŜ ma najniŜszy wśród banków przez 
nas analizowanych współczynnik Tier-1. Informacja neutralna. 
 

Fitch obniŜył rating do BBB z A- 
3 lutego agencja ratingowa Fitch obniŜyła długoterminowy rating Kredyt Banku (IDR) do BBB z 
A- oraz zdecydowała o utrzymaniu ww. ratingu na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku 
zmiany ratingu. PowyŜsza decyzja ratingowa jest następstwem obniŜenia ratingu KBC Banku 
do A- z A, jaka miała miejsce w dniu 31 stycznia 2012. ObniŜenie długoterminowego ratingu 
podmiotu (IDR) odzwierciedla zmniejszone prawdopodobieństwo, Ŝe KBC będzie zdolny do 
wsparcia Kredyt Banku. Fitch ponownie przeanalizował róŜnicę pomiędzy poziomem ratingu 
KBC oraz Kredyt Banku i biorąc pod uwagę zamiar sprzedaŜy przez KBC swojego udziału w 
Kredyt Banku oraz fakt, Ŝe inwestycja w Kredyt Bank nie ma obecnie charakteru 
strategicznego, rozszerzył róŜnicę pomiędzy ratingiem KBC Banku oraz Kredyt Banku do 
dwóch poziomów. Jednocześnie rating Kredyt Banku odzwierciedla, zdaniem Fitch, silne 
zobowiązanie KBC do wspierania Kredyt Banku tak długo jak pozostaje on jego 
większościowym akcjonariuszem. Później w dniu 1 marca Fitch dokonała zmiany wskazania na 
liście obserwacyjnej na 'pozytywne' z 'bez wskazania kierunku zmiany' dla długoterminowego 
ratingu podmiotu (IDR) Kredyt Banku z powodu planowanego połączenia z BZ WBK.  
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 691,1 1 009,8 46,1% 1 190,8 17,9% 1 214,4 2,0% Liczba akcji (mln) 1 213,1

MarŜa odsetkow a 1,5% 2,2% 2,4% 2,3% MC (cena bieŜąca) 5 264,9

WNDB 1 434,2 1 714,4 19,5% 1 901,7 10,9% 1 905,5 0,2% Free float 34,5%

Wynik operacyjny* 431,0 633,0 46,9% 765,6 20,9% 763,7 -0,3%

Zysk brutto 1,9 407,8 591,1 44,9% 468,8 -20,7%

Zysk netto 1,5 326,0 466,5 43,1% 375,1 -19,6%

ROE 0,1% 9,5% 10,8% 7,9% Zmiana ceny: 1m 5,6%

P/E 2 465,2 16,2 11,3 14,0 Zmiana ceny: 6m -5,7%

P/BV 1,3 1,3 1,1 1,1 Zmiana ceny: 12m -23,9%

DPS 0,0 0,0 0,1 0,0 Max (52 tyg.) 6,0

Dyield (%) 0,0 0,0 2,3 0,0 Min (52 tyg.) 3,2

Millennium (Sprzedaj)
Cena bieŜąca: 4,34 PLN Cena docelowa: 3,3 PLN
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Po tym jak BZ WBK ogłosił, Ŝe efektywnie przejmie Kredyt Bank, rynek zareagował 
pozytywnie równieŜ na walorach Millennium, które jest wymieniane jako jeden z 
podmiotów na sprzedaŜ. Naszym zdaniem, wycena transakcyjna zarówno BZ WBK jak i 
Kredyt Banku została zawyŜona, a znormalizowana wycena Kredyt Banku, juŜ po 
uwzględnieniu znaczących synergii kosztowych, wyniosła ok. 1,2x 2011 P/BV. Oznacza 
to, Ŝe obecna wycena Millennium na poziomie 1,15x 2011 P/BV uwzględnia juŜ premię 
przejęciową. W naszej opinii jest za wcześnie, aby wbudowywać premię na konto 
przyszłych potencjalnych synergii, szczególnie w sytuacji kiedy bank nie jest oficjalnie 
wystawiony na sprzedaŜ. Ponadto, poniewaŜ spodziewamy się, Ŝe rok 2012 będzie 
trudnym rokiem dla Millennium ze spadkiem zysku netto o 20% do 375 mln PLN, 
obniŜamy naszą rekomendację do sprzedaj z redukuj.  
 
Moody’s dokona przeglądu ratingów z moŜliwością ich obniŜenia  
Agencja ratingowa Moody’s przekazała, Ŝe dokona przeglądu ratingów kredytowych i 
depozytowych Millennium, Handlowego, ING Banku Śląskiego i BGś z moŜliwością ich 
obniŜenia. Te cztery polskie banki znalazły się w grupie 21 banków z Europy Środkowo-
Wschodniej i WNP, których ratingi zostaną poddane przeglądowi ze względu na "wątpliwości co 
do słabnącego potencjału i/lub skłonności spółek-matek do zapewnienia wsparcia ich 
podmiotom zaleŜnym".  

* przed kosztami rezerw 
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 4 018,1 4 226,9 5,2% 4 609,9 9,1% 4 766,0 3,4% Liczba akcji (mln) 262,4

MarŜa odsetkow a 3,1% 3,2% 3,3% 3,2% MC (cena bieŜąca) 40 903,1

WNDB 7 278,3 7 196,9 -1,1% 7 670,5 6,6% 7 734,8 0,8% Free f loat 40,8%

Wynik operacyjny* 3 682,8 3 563,3 -3,2% 4 029,6 13,1% 4 015,8 -0,3%

Zysk brutto 3 213,3 3 101,5 -3,5% 3 555,1 14,6% 3 396,3 -4,5%

Zysk netto 2 627,5 2 525,2 -3,9% 2 876,3 13,9% 2 741,5 -4,7%

ROE 15,3% 13,1% 13,9% 12,5% Zmiana ceny: 1m -2,6%

P/E 15,6 16,2 14,2 14,9 Zmiana ceny: 6m 9,0%

P/BV 2,2 2,0 1,9 1,8 Zmiana ceny: 12m -8,8%

DPS 0,0 2,9 6,8 5,5 Max (52 tyg.) 179,5

Dyield (%) 0,0 1,9 4,4 3,5 Min (52 tyg.) 123,4

Cena docelowa: 135 PLN

Pekao (Redukuj)
Cena bieŜąca: 155,9 PLN

W oczekiwaniu na wyniki za 4Q 2011 oraz na rekomendacje Zarządu odnośnie dywidendy 
za 2011, podtrzymujemy naszą rekomendację Redukuj i 9-miesięczną cenę docelową na 
poziomie 135 PLN. Na naszej prognozie zysku netto na 2012 na poziomie 2 741 mln PLN 
(-5% R/R), Pekao jest wyceniane na wskaźniku P/E w wysokości 14,9x, czyli ze znaczącą 
premią względem innych największych spółek sektora finansowego: 19% powyŜej 
wyceny dla PZU i 17% względem PKO BP. Usprawiedliwieniem dla tej premii nie jest 
równieŜ oczekiwana stopa dywidendy na poziomie 3,5%, poniewaŜ zarówno PZU jak i 
PKO BP oferują wyŜsze poziomy, odpowiednio 6,3% i 4,3%.  
 
PKO BP i Pekao mogą wypłacić dywidendę za 2011 – Kwaśniak  
Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego KNF, powiedział w wywiadzie dla Parkietu, Ŝe 
takie banki jak PKO BP i Pekao będą mogły wypłacić dywidendę z zysku za 2011. PKO BP 
spełnia wszystkie wymogi nałoŜone przez regulatora, a Pekao nie spełnia tylko jednego 
dotyczącego sytuacji finansowej UniCredit. Niemniej jednak KNF jest świadomy tego, Ŝe 
UniCredit pozyskuje niezbędny kapitał. W naszych prognozach dla PKO BP i Pekao zakładamy, 
Ŝe oba banki wypłacą dywidendę w wysokości 50% zysku netto oczekiwanego za 2011. 
Przekłada się to odpowiednio na dywidendę na akcję w wysokości 1,50 PLN i 5,48 PLN oraz 
stopę dywidendy na poziomie 4,3% i 3,5%.  
 

Pekao chce rosnąć szybciej niŜ rynek w kredytach dla MSP w 2012  
Dariusz Chrastina, Dyrektor Zarządzający Departamentem Klienta Biznesowego w Pekao, 
poinformował, Ŝe w 2012 bank chce rosnąć w segmencie kredytów dla MSP szybciej niŜ rynek 
wykorzystując wsparcie finansowe jakie otrzymał z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pekao szacuje, Ŝe w 2011 rynek kredytów dla MSP 
wzrósł ok. 16% R/R względem 18% wzrostu dla całego segmentu korporacyjnego. Bank 
oczekuje, Ŝe rynek kredytów dla MSP spowolni i będzie się rozwijał w tempie jednocyfrowym.  
 

S&P obniŜył rating do BBB+ 
Agencja ratingowa S&P obniŜyła długoterminowy rating Pekao z A- do BBB+. Perspektywa 
ratingu jest stabilna. Powodem obniŜenia ratingu banku było obniŜenie ratingów Włoch, a w 
konsekwencji ratingu spółki matki o dwa poziomy do BBB+. Ponadto, S&P utrzymał 
krótkoterminowy rating Pekao na poziomie A-2.  
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Pekao WIG

* przed kosztami rezerw 
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 5 051,2 6 516,2 29,0% 7 551,9 15,9% 7 721,4 2,2% Liczba akcji (mln) 1 250,0

MarŜa odsetkow a 3,5% 4,0% 4,2% 4,0% MC (cena bieŜąca) 43 112,5

WNDB 8 607,0 10 021,9 16,4% 10 907,9 8,8% 10 985,9 0,7% Free float 48,8%

Wynik operacyjny* 4 624,0 5 948,4 28,6% 6 614,5 11,2% 6 532,3 -1,2%

Zysk brutto 2 943,3 4 079,2 38,6% 4 676,7 14,6% 4 215,0 -9,9%

Zysk netto 2 305,5 3 216,9 39,5% 3 743,4 16,4% 3 374,3 -9,9%

ROE 13,4% 15,4% 16,9% 14,3% Zmiana ceny: 1m -4,3%

P/E 18,7 13,4 11,5 12,8 Zmiana ceny: 6m 3,3%

P/BV 2,1 2,0 1,9 1,8 Zmiana ceny: 12m -20,7%

DPS 1,0 1,9 2,0 1,5 Max (52 tyg.) 46,3

Dyield (%) 2,9 5,5 5,7 4,3 Min (52 tyg.) 29,2

PKO BP (Trzymaj)
Cena docelowa: 35 PLNCena bieŜąca: 34,49 PLN
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PKO BP WIG

PoniewaŜ cena rynkowa osiągnęła poziom naszej 9-miesięcznej cent docelowej na 
poziomie 35 PLN, obniŜamy naszą rekomendację do Trzymaj z Akumuluj poprzednio. Nie 
zmienia to faktu, Ŝe PKO BP nadal jest wyceniane atrakcyjnie na tle grupy porównawczej 
w oparciu o wskaźnik 2012 P/E: 12,8x dla PKO BP oznacza 14% dyskonta względem 
zarówno Pekao jak i średniej dla wszystkich banków przez nas analizowanych. Z drugiej 
strony, to co moŜe nie sprzyjać notowaniom banku to wypowiedzi przedstawicieli MSP i 
BGK o potencjalnej znacznej podaŜy akcji.  
 
PKO BP i Pekao mogą wypłacić dywidendę za 2011 – Kwaśniak  
Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego KNF, powiedział w wywiadzie dla Parkietu, Ŝe 
takie banki jak PKO BP i Pekao będą mogły wypłacić dywidendę z zysku za 2011. PKO BP 
spełnia wszystkie wymogi nałoŜone przez regulatora, a Pekao nie spełnia tylko jednego 
dotyczącego sytuacji finansowej UniCredit. Niemniej jednak KNF jest świadomy tego, Ŝe 
UniCredit pozyskuje niezbędny kapitał. W naszych prognozach dla PKO BP i Pekao zakładamy, 
Ŝe oba banki wypłacą dywidendę w wysokości 50% zysku netto oczekiwanego za 2011. 
Przekłada się to odpowiednio na dywidendę na akcję w wysokości 1,50 PLN i 5,48 PLN oraz 
stopę dywidendy na poziomie 4,3% i 3,5%.  
 

BGK uzaleŜnia sprzedaŜ akcji PKO BP od sytuacji rynkowej  
Dariusz Daniluk, Prezes BGK, powiedział, Ŝe bank nadal planuje sprzedaŜ swojego 10% 
pakietu akcji PKO BP. Termin transakcji jednak zaleŜy od sytuacji rynkowej, a sama sprzedaŜ 
będzie konsultowana z MSP. Zwracamy uwagę, Ŝe w trakcie drugiej połowy 2011 Skarb 
Państwa razem z BGK dwa razy odwoływał ofertę ze względu na niesprzyjające otoczenie 
rynków finansowych przy cenie rynkowej na poziomie 33-34 PLN.  
 
MSP nie wyklucza podaŜy akcji PKO BP i PZU jeszcze w 1H 2012  
Minister Skarbu, Mikołaj Budzanowski, powiedział, Ŝe MSP nie wyklucza sprzedaŜy udziałów w 
PKO BP i PZU jeszcze w pierwszej połowie 2012 oraz Ŝe uzaleŜnia tą decyzję od warunków 
rynkowych. Z informacji prasowych wynikało, Ŝe MSP obowiązuje lock-up 12 miesięcy na 
akcjach PZU i Ŝe kończy się on w czerwcu 2012. Nie udało nam się potwierdzić tej informacji w 
MSP. Obecnie MSP nie jest „związane” Ŝadnym lock-up’em jeŜeli chodzi o akcje PKO BP, więc 
podaŜ moŜe nastąpić w kaŜdym momencie.  
 

PKO BP nadal myśli o emisji obligacji 3-letnich na rynku krajowym  
Jakub Papierski, Wiceprezes PKO BP, powiedział, Ŝe bank jest nadal zainteresowany emisją 3-
letnich obligacji na rynku krajowym. Niemniej jednak w chwili obecnej PKO BP nie widzi takiej 
moŜliwości. 
 

PKO BP zamierza modernizować swoją sieć dystrybucji  
Puls Biznesu doniósł, Ŝe PKO BP rozwaŜa zmiany w swojej sieci dystrybucji. Bank zamierza 
przyjrzeć się nie tylko lokalizacji poszczególnych placówek własnych, ale równieŜ rozwaŜa ich 
segmentację w zaleŜności od funkcjonalności. ChociaŜ PKO BP ma największą sieć placówek 
w Polsce nie wykluczone, Ŝe bank otworzy 100 nowych w celu pokrycia tzw. białych plam (np. 
centrum Warszawy lub tereny nowych osiedli). Ponadto, w kaŜdym regionie (aktualnie 12) ma 
znaleźć się placówka flagowa (o powierzchni od 500 m2 z obsługą dla klientów detalicznych, 
mikrofirm, SME oraz usługi spółek zaleŜnych jak leasing i faktoring). Mniejsze placówki z 
powierzchnią do 500 m2 będą miały charakter uniwersalny.  

* przed kosztami rezerw 



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  26 

 

Przegląd miesięczny 

Ubezpieczyciele 
KNF rekomenduje dywidendę maksymalnie w wysokości 75%  
KNF, podobnie jak to miało miejsce w przypadku sektora bankowego, wysłał list do firm 
ubezpieczeniowych z zaleceniem odnośnie dywidendy. KNF rekomenduje zachowawczą 
politykę dywidendową, aby wypracowany zysk przeznaczyły na wzmocnienie pozycji 
kapitałowej. Minimalne wymogi jakie musi spełnić ubezpieczyciel, Ŝeby wypłacić dywidendę to: 
• Wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych na poziomie przynajmniej 160% dla 

ubezpieczeń Ŝyciowych i 200% dla ubezpieczeń majątkowych; 
• Ocena BION nie gorsza niŜ 2,5; 
• W wyniku ostatnio przeprowadzonych testów stresu dla któregokolwiek rodzaju ryzyka, 

wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych na poziomie przynajmniej 110%;  
• W trakcie 2011 brak niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 

lub kapitału gwarancyjnego lub niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.  

Po spełnieniu powyŜszych wymogów, KNF rekomenduje maksymalną dywidendę w wysokości 
75% zysku, przy zachowaniu wskaźnika pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie 
dywidendy na poziomie co najmniej 110% oraz przy uwzględnieniu dodatkowych potrzeb 
kapitałowych w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011.  
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Przegląd miesięczny 
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PZU WIG

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Składka brutto: 14 362,7 14 544,5 1,3% 15 247,0 4,8% 15 787,2 3,5% Liczba akcji (mln) 86,4

majątkow a 8 021,9 8 031,9 0,1% 8 511,6 6,0% 8 838,1 3,8% MC (cena bieŜąca) 28 453,1

Ŝyciow a 6 340,8 6 512,5 2,7% 6 512,5 0,0% 6 735,4 3,4% Free float 64,8%

Wynik techniczny 17 961,6 17 078,7 -4,9% 16 503,5 -3,4% 17 345,1 5,1%

Zysk brutto 4 565,8 3 029,4 -33,6% 2 949,9 -2,6% 2 917,6 -1,1%

Zysk netto 3 762,9 2 439,2 -35,2% 2 372,7 -2,7% 2 346,9 -1,1%

ROE 24,0% 20,3% 18,4% 18,1% Zmiana ceny: 1m -4,1%

P/E 7,6 11,7 12,0 12,1 Zmiana ceny: 6m -5,6%

P/BV 2,5 2,2 2,2 2,2 Zmiana ceny: 12m -5,9%

DPS 0,0 158,6 26,0 25,0 Max (52 tyg.) 396,8

Dyield (%) 0,0 48,1 7,9 7,6 Min (52 tyg.) 294,2

Cena docelowa: 345 PLNCena bieŜąca: 329,5 PLN

PZU (Akumuluj)

W oczekiwaniu na wyniki spółki za 4Q 2011 oraz na aktualizację strategii 
średnioterminowej, utrzymujemy rekomendację Akumuluj i 9-miesięczną cenę docelową 
na poziomie 345 PLN. PZU, poza Krukiem, jest naszą preferowaną ekspozycję w sektorze 
finansowym z powodu następujących trzech powodów: 1) PZU jest mniej wraŜliwe na 
spowolnienie gospodarcze niŜ banki, dzięki czemu w 2012 oczekujemy 4% wzrostu 
przychodów i płaskich zysków R/R, 2) atrakcyjnej wyceny na wskaźniku P/E na poziomie 
12,1x, 17% poniŜej średniej dla banków, oraz 3) atrakcyjnej dywidendy, nawet jeŜeli 
wskaźnik wypłaty wyniesie tylko 75%.  
 
PZU będzie przestrzegać ograniczeń odnośnie dywidendy nałoŜonych przez 
KNF – Prezes  
Prezes PZU, Andrzej Klesyk, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, Ŝe PZU nie zamierza 
negocjować z regulatorem odnośnie górnej granicy wypłaty dywidendy i zastosuje się do limitu 
75% zysku netto. Prezes zaznaczył, Ŝe będzie to dywidenda o 15-20% niŜsza niŜ pierwotnie 
planowało PZU. Z drugiej strony uwaŜa, Ŝe róŜnica nie jest wystarczająco duŜa aby 
rozpoczynać dialog z KNF. W naszych prognozach zakładaliśmy dywidendę z zysku za 2011 w 
wysokości 90% zysku netto, czyli 24,7 PLN na akcję. Przy 75% wypłaty, dywidenda wyniesie 
ok. 20,6 PLN, a stopa dywidendy 6,3%.  
 

Główne punkty nowej strategii spółki  
Puls Biznesu zaprezentował główne punkty strategii PZU na najbliŜsze trzy lata. Jej głównymi 
załoŜeniami są: 1) dynamiczny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych, 2) dywersyfikacja portfela 
aktywów finansowych w kierunku obligacji korporacyjnych oraz nieruchomości kosztem obligacji 
skarbowych, 3) potencjalna organiczna ekspansja ubezpieczyciela na Łotwie i w Estonii, 4) 
walka o klienta korporacyjnego po tym jak PZU jest juŜ rentowane w tym segmencie, 5) brak 
dalszych redukcji zatrudnienia w formie zwolnień grupowych oraz 6) brak zmian w polityce 
dywidendowej do 2014, czyli utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie 50-100%. 
PowyŜsze punkty nowej strategii nie są zaskakujące, poniewaŜ w większości zostały juŜ 
zaprezentowane przez spółkę. W naszej opinii najciekawszym obszarem do obserwowania jest 
kwestia rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych, które obecnie przynoszą PZU ok. 50 mln PLN 
składki rocznie. Według Prezesa, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w prawie (czyli ustawy 
o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych oraz dopuszczenie ubezpieczycieli do 
zarządzania publiczną składką zdrowotną), przypis ten mógłby wynieść nawet 5 mld PLN w 
ciągu pięciu lat. W naszych prognozach nie uwzględniamy potencjalnego skokowego wzrostu 
tego segmentu ubezpieczeń majątkowych.  
 

PZU chce zmniejszyć wagę obligacji skarbowych w portfelu z 80% do 50% do 
końca 2014  
Członek Zarządu PZU, Ryszard Trepczyński, powiedział, Ŝe do końca 2014 PZU chce by udział 
długu skarbowego w portfelu spółki spadł do poziomu ok. 50% z ponad 80% obecnie. 
Powiedział, Ŝe standard na rynku, jeśli chodzi o udział tego rodzaju papierów w portfelach 
ubezpieczycieli w Europie Zachodniej, to 30-35%. Dodał, Ŝe spółka analizuje ok. 100 projektów 
inwestycyjnych o róŜnej skali, w tym równieŜ moŜliwości inwestycji w branŜy energetycznej.  
 

PZU do końca roku utworzy spółkę PZU International  
Prezes PZU, Andrzej Klesyk, powiedział w wywiadzie dla Parkietu, Ŝe zgodnie ze strategią, 
która ma być ogłoszona 15 marca, jeszcze w tym roku PZU powoła spółkę PZU International. 
Będzie ona odpowiedzialna za ekspansję zagraniczną PZU. PZU wniosłoby do niej swoje spółki 
na Litwie i Ukrainie oraz ok. 6 mld PLN kapitału, co dałoby mu udział mniejszościowy na 
poziomie 40-45%. Reszta kapitału oraz know-how transakcyjny pochodziłaby od funduszów 
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private equity oraz potencjalnie od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju lub od 
Międzynarodowej Korporacji Finansowej (z grupy Banku Światowego). Docelowo strona private 
equity mogłaby wyjść z inwestycji przy okazji debiutu na GPW, przy czym PZU będzie mieć 
opcję odkupu tych udziałów.  
Ryszard Trepczyński, Wiceprezes PZU odpowiedzialny za inwestycje, powiedział, Ŝe PZU 
liczy, Ŝe w związku z zaostrzeniem wymogów kapitałowych niektóre grupy finansowe będą 
musiały pozbyć się części swoich biznesów i wówczas pojawią się atrakcyjne okazje 
akwizycyjne.  
MSP nie wyklucza podaŜy akcji PKO BP i PZU jeszcze w 1H 2012  
Minister Skarbu, Mikołaj Budzanowski, powiedział, Ŝe MSP nie wyklucza sprzedaŜy udziałów w 
PKO BP i PZU jeszcze w pierwszej połowie 2012 oraz Ŝe uzaleŜnia tą decyzję od warunków 
rynkowych. Z informacji prasowych wynikało, Ŝe MSP obowiązuje lock-up 12 miesięcy na 
akcjach PZU i Ŝe kończy się on w czerwcu 2012. Nie udało nam się potwierdzić tej informacji w 
MSP. Obecnie MSP nie jest „związane” Ŝadnym lock-up’em jeŜeli chodzi o akcje PKO BP, więc 
podaŜ moŜe nastąpić w kaŜdym momencie.  
 

Zarządy spółek grupy PZU wypowiedziały Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy 
PZU poinformowało, Ŝe wypowiedziało Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w PZU SA oraz PZU 
śycie, co oznacza rozpoczęcie negocjacji ze stroną związkową nad nowymi regulaminami 
wynagradzania. Według PZU, zaproponowane przez obie spółki zmiany dostosowują system 
wynagrodzeń w grupie do standardów rynkowych i mają na celu skuteczniejsze motywowanie 
pracowników. Dzięki tym działaniom ma wzrosnąć efektywność pracy i konkurencyjność 
spółek. PZU podało, Ŝe Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty został w 2003 w PZU SA 
oraz w 2006 w PZU śycie i jest rozwiązaniem anachronicznym, które nie sprawdza się w 
obecnych realiach.  
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Kruk WIG

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody ogółem 128,6 164,3 27,8% 267,7 63,0% 373,7 39,6% Liczba akcji (mln) 16,9

Zakupy w ierzytelności 84,7 118,1 39,4% 223,0 88,9% 327,3 46,8% MC (cena bieŜąca) 786,7

Inkaso 41,8 44,1 5,5% 41,2 -6,4% 40,4 -2,0% Free float 55,0%

MarŜa pośrednia 57,0 74,7 31,2% 145,7 94,9% 185,6 27,4%

Zysk brutto 27,3 35,6 30,2% 64,3 80,7% 77,6 20,7%

Zysk netto 23,4 36,1 54,1% 63,0 74,7% 75,3 19,4%

ROE 26,5% 31,1% 34,0% 27,2% Zmiana ceny: 1m 9,3%

P/E 31,4 19,8 12,5 10,6 Zmiana ceny: 6m 23,8%

P/BV 7,3 5,4 3,3 2,5 Zmiana ceny: 12m

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 47,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 32,0

Cena bieŜąca: 46,6 PLN Cena docelowa: 53 PLN

KRUK (Akumuluj)

Po tym jak akcje Kruka dały zarobić w lutym 9,8%, 8,1p.p. więcej niŜ indeks WIG, 
obniŜamy naszą rekomendację do Akumuluj z Kupuj, poniewaŜ nasza 9-miesięczna cena 
docelowa na poziomie 53,0 PLN implikuje 13,9% potencjału zysku. Nasze pozytywne 
nastawienia do walorów spółki jest podyktowane oczekiwaniem wysokiej, szczególnie na 
tle pozostałych spółek z sektora finansowanego, dynamiki wzrostu zysku netto w 2012 
na poziomie 19% R/R. Dodatkowo Kruk jest wyceniany na atrakcyjnym poziomie 
wskaźnika P/E w wysokości tylko 10,6x. W końcu zwracamy uwagę, Ŝe chociaŜ kwartalny 
poziom zysku netto za 4Q 2011 (oczekujemy 10,9 mln PLN) będzie najniŜszym w 2011, 
będzie on znacząco obciąŜony wpływem transakcji jednorazowej. Wynik skorygowany 
będzie najprawdopodobniej drugim najwyŜszym w historii spółki.  
 
Uchwała Zarządu o emisji obligacji do 70 mln PLN  
Zarząd Kruka podjął uchwałę zgodnie, z którą zamierza wyemitować do 70 mln PLN obligacji 
niezabezpieczonych z terminem wykupu do 4 lat. Emisja zostanie przeprowadzona nie później 
niŜ do 30 czerwca 2012 roku. Środki pienięŜne pozyskane przez spółkę z emisji zostaną 
przeznaczone na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności. Kruk 
zobowiązał się, Ŝe do dnia wykupu obligacji utrzyma wskaźnik dług netto/kapitałów własnych na 
poziomie nie przekraczającym 2,5x. Dotychczas Kruk przeprowadzał emisję obligacji 
równocześnie z procesem nabywania kolejnych pakietów wierzytelności. PowyŜsza informacja 
moŜe oznaczać, Ŝe spółka jest w trakcie przetargu o znacznej wartości. Na koniec 3Q 2011 
wskaźnik dług netto/kapitałów własnych wyniósł 1,6x. Nasza prognoza na 4Q 2011 przewiduje 
go na poziomie 1,7x.  
 

Prezes spodziewa się znacznej podaŜy portfeli na rynku polskim w najbliŜszych 
2-3 miesiącach  
Prezes Kruka, Piotr Krupa, cytowany przez dziennik Parkiet, poinformował, Ŝe obecnie w 
Polsce toczą się przetargi na wierzytelności o wartości nominalnej 3-3,5 mld PLN. Według 
niego zostaną one rozstrzygnięte w ciągu najbliŜszych 2-3 miesięcy. Kruk widzi obecnie trzy 
transakcje, które będą wymagały łącznie 300-400 mln PLN nakładu. Ponadto Krupa wskazuje 
na toczące się dwa duŜe projekty sprzedaŜy portfeli korporacyjnych. W naszych prognozach dla 
polskiego rynku windykacji, zakładamy spadek rynku o 8% wyraŜonego w wartości godziwej 
(wartości inwestycji) z powodu bardzo wysokiej bazy roku 2011. UwaŜamy, Ŝe łączne nakłady 
Kruka (czyli razem z rynkami zagranicznymi) w 2012 spadną więcej niŜ średnio rynek polski, o 
28% R/R do 387 mln PLN. Naszym zdaniem spółka osiągnęła w 2011 nienaturalnie wysokie 
udziały rynkowe, zarówno w Polsce jak i w Rumunii. Niemniej jednak uwaŜamy, Ŝe spółka 
wygeneruje bardzo atrakcyjny wzrost zysku netto w 2012, +19% R/R do 75,3 mln PLN.  

Usługi finansowe 
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Paliwa, chemia 
Kto będzie inwestorem w Lotosie?  
Ministerstwo Skarbu analizuje obecnie moŜliwości przejęcia Lotosu przez Orlen lub PGNiG. 
Według doniesień Gazety Prawnej to właśnie połączenie gdańskiego koncernu z PGNiG stało 
się obecnie celem nr 1 resortu skarbu. Podtrzymujemy naszą opinię, Ŝe fuzja Orlenu i Lotosu 
nie będzie moŜliwa z uwagi na prawie pewny sprzeciw UOKiK (zgoda warunkowa równieŜ mało 
realna, gdyŜ tak naprawdę oznaczałaby konieczność sprzedania jednej z rafinerii). W tym 
kontekście doniesienia dziennikarzy wydają się więc prawdopodobne.  
 
Nadal słabe dane z amerykańskiego rynku paliw  
Zapasy ropy w USA wzrosły w ostatnim miesiącu o 5,9 mln baryłek, czyli 1,7%. Nadbudowanie 
rezerw mimo zwiększonego przerobu w rafineriach (wskaźnik wykorzystania mocy wzrósł do 
84% z 83,3%) i nieznacznego spadku importu surowca było spowodowane wzrostem 
wydobycia z amerykańskich pól naftowych. Po stronie popytowej ponownie odnotowaliśmy 
spadek, głównie za sprawą 2% obniŜenia konsumpcji średnich destylatów. Ta kategoria powoli 
dorównuje juŜ ujemną dynamiką do benzyny, na którą zapotrzebowanie spada r/r o 6,7%. W 
ujęciu YTD popyt na paliwa w USA spada o 5,2%, co znacząco odbiega od bazowej prognozy 
IEA, która zakłada jego obniŜenie tylko o 0,4% w całym roku (przypominamy, Ŝe USA 
odpowiadają za 22% światowej konsumpcji ropy). Zapasy, zarówno surowca jak i paliw znajdują 
się powyŜej 5-letnich średnich. Zestawienie tych danych z bieŜącą ceną ropy wskazuje, jak 
wysoka jest premia za ryzyko geopolityczne, gdyŜ na pewno dane fundamentalne obecnych 
notowań nie uzasadniają. ObniŜenie się tej premii to jedyna szansa dla sektora rafineryjnego na 
odbudowanie rentowności.  
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Źródło: opracowanie DI BRE na podstawie Departamentu Energii  

Zapasy ropy i benzyny w USA 
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Ciech WIG

Raport za 4Q raczej nie przyniesie pozytywnych zaskoczeń, ale nadal uwaŜamy Ŝe w 
kolejnych okresach momentum wyników będzie w Ciechu pozytywnie, co będzie 
wyróŜniać Spółkę w ramach sektora. Ponadto moŜna spodziewać się pierwszych 
spekulacji na temat potencjalnych chętnych do udziału w zapowiedzianej przez MSP 
prywatyzacji. Początek roku przyniósł pewną poprawę marŜ na TDI, co przy 
utrzymujących się dobrych odczytach z rynku sody mogłoby stanowić dodatkowe 
wsparcie dla kursu akcji. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
MSP wyjdzie z Ciechu jeśli pojawi się inwestor 
Wiceminister skarbu Rafał Baniak oświadczył, Ŝe Skarb Państwa mógłby sprzedać swoje udziały 
w Ciechu jeśli potencjalny inwestor ogłosiłby wezwanie na akcje i cena byłaby atrakcyjna. 
Przypominamy, Ŝe ze względu na zapisy umowy kredytowej z konsorcjum banków sprzedaŜ 
akcji naleŜących do MSP na giełdzie do inwestorów finansowych nie jest moŜliwa. Perspektywa 
prywatyzacji przez inwestora branŜowego powinna wspierać kurs, choć na razie nie pojawiały 
się Ŝadne konkretne doniesienia o zainteresowaniu Ciechem.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-16

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 3 684,2 3 960,3 7,5% 4 209,3 6,3% 4 359,8 3,6% Liczba akcji (mln) 52,7

EBITDA 358,3 382,0 6,6% 356,4 -6,7% 429,5 20,5% MC (cena bieŜąca) 944,4

marŜa EBITDA 9,7% 9,6% 8,5% 9,9% EV (cena bieŜąca) 1 860,0

EBIT 128,2 144,2 12,4% 137,3 -4,8% 189,7 38,2% Free float 55,9%

Zysk netto -92,3 20,5 19,6 -4,2% 71,7 265,7%

P/E 24,5 48,2 13,2 Zmiana ceny: 1m -6,2%

P/CE 3,6 1,9 4,0 3,0 Zmiana ceny: 6m 43,4%

P/BV 0,6 0,6 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -33,6%

EV/EBITDA 5,8 5,2 5,2 5,0 Max (52 tyg.) 29,5

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 10,8

Ciech (Kupuj)
Cena bieŜąca: 17,92 PLN Cena docelowa: 21,5 PLN
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Lotos WIG

Kurs akcji Lotosu zachowywał się w ostatnim miesiącu lepiej od PKN Orlen, co było dla 
nas sporym zaskoczeniem z uwagi na informacje o kolejnym opóźnieniu na projekcie 
Yme i znaczne pogorszenie makro w sektorze rafineryjnym (większa dźwignia powinna 
implikować większą wraŜliwość na zmiany makro) i szczególnie niekorzystne z punktu 
widzenia gdańskiej spółki odwrócenie relacji na crackach na benzynie i dieslu. 
Prawdopodobnie wpływ miało na to umocnienie złotego względem USD, które pozwala 
na „przesunięcie” części wartości z długu na equity przy stałej wycenie EV (w lutym kurs 
walutowy spadł o 14 groszy, co implikuje przy takiej metodologii dodatkowe 2,15 PLN/
akcję), a takŜe spekulacje o moŜliwym przejęciu Lotosu przez PGNiG (coraz mniej 
prawdopodobne z uwagi na malejące moŜliwości finansowania takiej transakcji). 
Podtrzymujemy jednak naszą opinię, Ŝe w obecnym niepewnym otoczeniu makro w 
sektorze inwestycja w Lotos obarczona jest podwyŜszonym ryzykiem i po ostatnich 
wzrostach kursu obniŜamy naszą rekomendację do redukuj. W naszej opinii istnieją 
obiektywne przesłanki do przeprowadzenia w Lotosie w raporcie rocznym testów na 
utratę wartości nowej rafinerii (koszty budowy po których aktywa te zostały ujęte w 
bilansie odzwierciedlały rekordowe marŜe z lat 2006-07, szczególnie te na dieslu). 
Spekulacje na ten temat mogą negatywnie wpływać na kurs. 
 
Wyniki 4Q zniekształcone przez odpisy i wysoki efekt LIFO 
Raportowane wyniki Lotosu za 4Q zostały zniekształcone przez zdarzenia jednorazowe i 
wyŜszy od oczekiwań efekt LIFO. Spółka zdecydowała się zawiązać odpisy aktualizujące 
wartość udziałów w koncesjach norweskich (głównie Yme) na kwotę -234 mln PLN, co 
oczywiście wpłynęło na słaby rezultat segmentu wydobywczego. Oczyszczony EBIT tego 
obszaru równieŜ wypadł jednak gorzej od naszych oczekiwań (33 mln PLN vs. 44 mln PLN), co 
naleŜy wiązać z niskim przerobem ropy Rozewie i tradycyjnym przesunięciem części marŜy 
wydobywczej Petrobalticu na kolejny okres. Zaskoczenia nie odnotowaliśmy w segmencie 
detalicznym gdzie strata przekroczyła 11 mln PLN wobec oczekiwanych -10 mln PLN. Rafineria 
wypracowała EBIT na poziomie 365 mln PLN (nasze prognozy 269 mln PLN), ale pozytywne 
odchylenie to głównie efekt wyŜszego efektu LIFO (+348,5 mln PLN vs. zakładane 238 mln 
PLN). EBIT LIFO (11,2 mln PLN vs. zakładane 31 mln PLN) mógłby być nieco lepszy gdyby nie 
zawiązane odpisy na 28 mln PLN. Warto zwrócić uwagę, Ŝe mimo dalszego osłabienia złotego 
w 4Q Lotos nie informował o istotnym wpływie ujemnych operacyjnych róŜnic kursowych na 
wynik (my zakładaliśmy je na -90 mln PLN). Ostatecznie oczyszczony skonsolidowany EBIT 
LIFO po uwzględnieniu dodatnich wyłączeń konsolidacyjnych wyniósł więc 103 mln PLN vs. 
zakładane przez nas 64 mln PLN. Na poziomie działalności finansowej saldo wyniosło -225 mln 
PLN vs. oczekiwane -205 mln PLN. RóŜnica na tym poziomie to efekt zaksięgowania strat na 
pozycjach zabezpieczających uprawnienia do emisji CO2 (-47,5 mln PLN) przy niŜszych 
stratach na instrumentach zabezpieczających kursy walut. Mimo ujemnego zysku brutto na 
poziomie netto wynik był dodatni dzięki tarczy podatkowej na działalności w Norwegii (+120 mln 
PLN). 
 
Wysoki cash flow, ale dług bez zmian 
W wynikach 4Q warto odnotować wysoki dodatni cash flow operacyjny (+703 mln PLN), ale w 
duŜej mierze pochodzi on ze zmian w kapitale obrotowym (wzrost zobowiązań o 138,8 mln 
PLN, spadek naleŜności o 136 mln PLN przy niewielkim wzroście zapasów o 97 mln PLN, który 
nie koresponduje z wysokim efektem LIFO, co oznacza Ŝe Spółka starała się obniŜyć wskaźnik 
rotacji na tej pozycji). Nie udało się jednak zmniejszyć zadłuŜenia netto z uwagi na wydatki 
inwestycyjne (-263 mln PLN) i przeszacowania długu dolarowego (łącznie przez P&L i kapitały 
293 mln PLN).  
 
 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 14 321,0 19 680,5 37,4% 29 258,5 48,7% 33 863,2 15,7% Liczba akcji (mln) 129,9

EBITDA 704,6 1 451,3 106,0% 1 608,8 10,9% 1 342,1 -16,6% MC (cena bieŜąca) 3 485,8

marŜa EBITDA 4,9% 7,4% 5,5% 4,0% EV (cena bieŜąca) 10 508,5

EBIT 419,8 1 061,4 152,8% 1 016,5 -4,2% 651,3 -35,9% Free f loat 46,8%

Zysk netto 900,8 679,2 -24,6% 653,8 -3,7% 420,9 -35,6%

P/E 3,9 5,1 5,3 8,3 Zmiana ceny: 1m 2,4%

P/CE 2,9 3,3 2,8 3,1 Zmiana ceny: 6m -3,4%

P/BV 0,5 0,5 0,4 0,4 Zmiana ceny: 12m -36,4%

EV/EBITDA 12,6 6,5 6,5 8,2 Max (52 tyg.) 49,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 21,3

Lotos (Redukuj)
Cena bieŜąca: 26,84 PLN Cena docelowa: 21,6 PLN
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Kolejne opóźnienie na projekcie Yme 
Prezes Talisman Energy (operator na projekcie Yme) poinformował, Ŝe produkcja ropy z pola 
Yme moŜe nie ruszyć w tym roku. Korygowany juŜ wielokrotnie harmonogram przewidywał 
uruchomienie wydobycia w 2Q. Informacja oznacza konieczność obniŜenia tegorocznych 
prognoz zysku netto o 80 mln PLN (czyli 20%), a EBIT o 210 mln PLN (32%). Zyski i przepływy 
pienięŜne z tego projektu miały stanowić bufor bezpieczeństwa wobec wysokiej zmienności w 
otoczeniu rafineryjnym.  
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PGNiG WIG

Akcje PGNiG zachowują się od początku roku znacznie słabiej od rynku, ale w naszej 
opinii nie odzwierciedla to jeszcze w pełni potencjału do negatywnych zaskoczeń w 
wynikach za 4Q’2011 i 1Q’2012. Obserwowane umocnienie złotego obniŜa znacznie 
szanse na istotną podwyŜkę taryfy od 2Q i nieuchronne są istotne korekty wysokich 
prognoz zawyŜających konsensus zysków na ten rok. Naszym zdaniem rynek zignorował 
teŜ opublikowane dokumenty wyznaczające ramy procesu liberalizacji rynku gazu w 
Polsce, które wskazują Ŝe w najbliŜszych latach tak naprawdę z punktu widzenia PGNiG 
niewiele się zmieni i nie ma szans na rozpoznawanie pełnej marŜy wydobywczej na gazie 
krajowym, z czym wiązano duŜe nadzieje na skokową poprawę EBIT. Dodatkowym 
negatywnym czynnikiem będzie znaczny wzrost zadłuŜenia Spółki w tym roku, co istotnie 
podniesie wskaźnik EV/EBITDA (Zarząd w kontekście ujemnych przepływów na handlu 
gazem zapowiedział, Ŝe większość tegorocznych nakładów inwestycyjnych będzie 
sfinansowana zewnętrznie). Podtrzymujemy rekomendację redukuj.  
 
Emisja obligacji i zapowiedzi z URE 
PGNiG uplasowało 500 mln EUR 5-letnich obligacji o rentowności 4,098%. Dług ma zostać 
przeznaczony na finansowanie inwestycji. Po uwzględnieniu tej emisji, zadłuŜenie brutto PGNiG 
wzrośnie do 7,7 mld PLN (wcześniej spółka zrobiła emisję obligacji na przejęcie 
elektrociepłowni w Warszawie).   
 
PGNiG opublikowało program uwalniania rynku 
PGNiG opublikowało program uwalniania rynku gazu, którego głównym załoŜeniem jest 
udostępnienie w latach 2013-15 na aukcjach hurtowych około 9,4 mld m3 gazu rocznie. 
Przewiduje się, kilka takich aukcji rocznie. Wyjściowa cena gazu na aukcjach będzie 
uwzględniać średnie koszty pozyskania gazu ze wszystkich źródeł wraz z naleŜnym zwrotem z 
zaangaŜowanego kapitału oraz kosztami magazynowania. Spółka zdaje sobie jednak sprawę, 
Ŝe aby zachęcić podmioty do zakupu tego gazu będzie musiała wprowadzić dyskonto. W naszej 
opinii taka konstrukcja liberalizacji rynku w najbliŜszych latach niewiele zmieni z punktu 
widzenia PGNiG. Nadal indeksację cen na aukcjach będzie monitorował URE i Spółka będzie 
ponosiła na handlu straty jeśli polityka regulatora się nie zmieni. SprzedaŜ gazu po średniej 
cenie koszyka uniemoŜliwi realizację marŜy wydobywczej na gazie krajowym na co rynek liczył 
w scenariuszu prywatyzacji.   
 
Nadal bez podwyŜki taryfy  
URE poinformował, Ŝe taryfa dla PGNiG moŜe wejść w Ŝycie jeszcze przed końcem marca, ale 
jeszcze trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. Wydaje się, Ŝe z powodów 
politycznych trudno oczekiwać podwyŜki cen gazu w tym sezonie grzewczym. Tak niekorzystne 
otoczenie regulacyjne nadal nie jest naszym zdaniem zdyskontowane w kursie akcji PGNiG, a 
juŜ na pewno nie w konsensusowych prognozach tegorocznych zysków. Nasze szacunki, choć 
najniŜsze na rynku, równieŜ będą musiały być skorygowane w dół.  
 
Pozew arbitraŜowy przeciw Gazpromowi złoŜony  
PGNiG złoŜyło przed Trybunałem ArbitraŜowym pozew przeciw Gazpromowi ws. obniŜki ceny 
importowanego z Rosji gazu. Przedmiotem pozwu jest zmiana warunków cenowych w 
kontrakcie długoterminowym na dostawę gazu zawartym dnia 25 września 1996 roku. Sprawa 
nie jest jednoznaczna i dlatego jesteśmy raczej sceptyczni co do sukcesu na tym polu. Spór 
będzie zapewne dotyczył szczegółowej interpretacji zapisów umowy, których nie znamy. W tym 
wypadku to Gazprom ma coś do stracenia więc zapewne będzie starał się przedłuŜać to 
postępowanie arbitraŜowe, tym bardziej Ŝe formuła „take or pay” zawarta w kontrakcie 
jamalskim nie skłania rosyjskiego koncernu do Ŝadnych ustępstw cenowych. Wpływ informacji 
płynących z tego postępowania arbitraŜowego na kurs akcji PGNiG będzie ograniczony równieŜ 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-16

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 19 331,5 21 281,2 10,1% 22 931,9 7,8% 26 649,4 16,2% Liczba akcji (mln) 5 900,0

EBITDA 2 871,1 4 411,4 53,7% 2 671,0 -39,5% 3 894,7 45,8% MC (cena bieŜąca) 22 420,0

marŜa EBITDA 14,9% 20,7% 11,6% 14,6% EV (cena bieŜąca) 25 562,1

EBIT 1 374,9 2 886,7 110,0% 1 099,7 -61,9% 1 740,0 58,2% Free float 27,4%

Zysk netto 1 235,2 2 453,7 98,6% 1 066,1 -56,6% 967,6 -9,2%

P/E 18,2 9,1 21,0 23,2 Zmiana ceny: 1m 0,5%

P/CE 8,2 5,6 8,5 7,2 Zmiana ceny: 6m -4,3%

P/BV 1,0 1,0 0,9 0,9 Zmiana ceny: 12m -3,1%

EV/EBITDA 8,1 5,3 9,6 7,7 Max (52 tyg.) 4,6

Dyield (%) 0,7 0,6 3,2 2,3 Min (52 tyg.) 3,6

PGNiG (Redukuj)
Cena bieŜąca: 3,8 PLN Cena docelowa: 3,69 PLN
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z tego względu, Ŝe kaŜda ewentualna obniŜka będzie zapewne przenoszona na klientów 
poprzez obniŜkę taryfy przez URE, tak jak to miało miejsce w przypadku wynegocjowane 
dyskonta w kontrakcie jamalskim rok temu.  
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PKN Orlen WIG

Znaczne pogorszenie warunków makro w sektorze rafineryjnym obserwowane w lutym 
miało negatywny wpływ na zachowanie się kursu akcji PKN Orlen. Wydaje się, Ŝe te 
tendencje mogą się jeszcze utrzymywać, przynajmniej do oczekiwanego przez nas 
pozytywnego „rozstrzygnięcia” kwestii irańskiej. Warto jednak odnotować kontynuację 
pozytywnych trendów w obszarze petrochemii, gdzie zakończył się juŜ proces 
schodzenia z zapasów u odbiorców, co pozwala na dynamiczne odbicie na cenach i 
poprawę wolumenów. Na razie jednak, głównie ze względu na wysoką zmienność marŜ i 
dyferencjału, utrzymujemy neutralną rekomendację dla akcji PKN. 
 
Ostateczne wyniki za 4Q bez większych zaskoczeń  
Opublikowane ostateczne wyniki za 4Q’2011 nie przyniosły w ujęciu nominalnym zaskoczenia 
w stosunku do oczekiwań jakie moŜna było formułować po ogłoszonym pod koniec stycznia 
wstępnym komunikacie Spółki (zysk operacyjny 128 mln PLN a zysk netto 1,44 mld PLN). 
Przypominamy, Ŝe wyniki okresu zostały zaburzone przez czynniki jednorazowe (odpisy 
aktywów na 583 mln PLN przy jednoczesnym zaksięgowaniu odszkodowań na kwotę 156 mln 
PLN i odwróceniu rezerw na zakup uprawnień emisyjnych), których saldo wyniosło około -400 
mln PLN. Po uwzględnieniu efektu przeszacowania zapasów (659 mln PLN) i oczyszczeniu 
zysku operacyjnego o pozostałe koszty operacyjne netto, EBIT LIFO wyniósłby -134 mln PLN 
(po trading statement szacowaliśmy go na -150 mln PLN). W rozbiciu segmentowym warto 
zwrócić uwagę na nieco lepszy niŜ moŜna było się spodziewać rezultat rafinerii (oczyszczony 
EBIT LIFO -108 mln PLN vs. -150 mln PLN). Po oczyszczeniu o odpisy aktywów nie najgorzej 
wypadł równieŜ obszar detaliczny gdzie EBIT sięgnął 93 mln PLN. W petrochemii oczyszczony 
EBIT wyniósł 97 mln PLN, z czego 22 mln PLN wygenerował Anwil. Rozczarowujący wynik w 
tym segmencie został zneutralizowany przez niŜsze koszty ogólnego zarządu (-56 mln PLN), 
dzięki zaksięgowaniu na tym poziomie odszkodowań na kwotę 140 mln PLN. Na poziomie 
działalności finansowej saldo wyniosło prawie -600 mln PLN i było gorsze niŜ moŜna było 
oczekiwać po trading statement (-400 mln PLN) z uwagi na straty na instrumentach 
zabezpieczających na -200 mln PLN. Po uwzględnieniu wyłączeń mniejszościowych i zysku na 
transakcji Polkomtela zysk netto wyniósł ostatecznie 1,44 mld PLN. Saldo przepływów z 
działalności operacyjnej było ujemne (-680 mln PLN), co przy uwzględnieniu nakładów 
inwestycyjnych (-680 mln PLN), dezinwestycji udziałów w operatorze komórkowym i 
przeszacowaniu kredytów walutowych zaowocowało spadkiem długu netto do 7,6 mld PLN. To 
właśnie ujemny cash flow z operacji jest jedynym negatywnym zaskoczeniem z opublikowanego 
raportu.  
 
Emisja obligacji na 1 mld PLN 
PKN Orlen poinformował, Ŝe zakończył budowanie ksiąŜki popytu na 7-letnie obligacje 
oferowane w trybie niepublicznym do instytucji spoza sektora bankowego. Spółka wyemitowała 
papiery dłuŜne na kwotę 1 mld PLN oparte o 6M WIBOR powiększony o marŜę 1,6%. Emisja 
posłuŜy na refinansowanie zapadającej transzy obligacji na 750 mln PLN, których 
oprocentowanie wynosiło 6M WIBOR + 0,4% marŜy. Skala wzrostu rocznych kosztów obsługi 
tego zadłuŜenia (przy uwzględnieniu wyŜszej kwoty)  przy stałej stopie referencyjnej wyniesie 
około 13 mln PLN. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-17

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 67 928,0 83 547,4 23,0% 106 972,7 28,0% 102 913,0 -3,8% Liczba akcji (mln) 427,7

EBITDA 3 665,0 5 545,7 51,3% 5 625,1 1,4% 4 001,2 -28,9% MC (cena bieŜąca) 14 969,8

marŜa EBITDA 5,4% 6,6% 5,3% 3,9% EV (cena bieŜąca) 25 246,8

EBIT 1 097,0 3 123,0 184,7% 3 254,1 4,2% 1 545,6 -52,5% Free float 72,5%

Zysk netto 1 308,7 2 371,7 81,2% 3 188,6 34,4% 1 196,2 -62,5%

P/E 11,4 6,3 4,7 12,5 Zmiana ceny: 1m -10,0%

P/CE 3,9 3,1 2,7 4,1 Zmiana ceny: 6m -7,4%

P/BV 0,8 0,7 0,6 0,6 Zmiana ceny: 12m -29,5%

EV/EBITDA 7,6 4,6 4,5 6,0 Max (52 tyg.) 57,9

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 8,4 Min (52 tyg.) 32,3

PKN Orlen (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 35 PLN Cena docelowa: 39 PLN
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Police WIG

Mieszanka NPK potaniała od początku roku o 9%, a notowania DAP spadły o 13%. Przy 
dość stabilnych cenach fosforytów i tylko niewielkiej korekcie na rynku siarki, 
doprowadziło to do obniŜenia marŜy na fosforanie amonu do najniŜszych poziomów od 
połowy 2009 roku. Ceny soli potasowej nadal utrzymują się na wysokim poziomie z 
uwagi na kolejne ograniczenia w produkcji przez największych producentów (tym razem 
Mosaic ogłosił korektę dostaw na 1Q o 20%), co przy presji na ceny NPK nie jest 
korzystną informacją dla Polic jako przetwórcy. Ceny amoniaku spadły YTD o ponad 20% 
i obecnie znajdują się juŜ poniŜej 400 USD/t. Oznacza to, Ŝe prosta marŜa przerobowa na 
tym produkcie liczona do kosztów gazu ziemnego wynosi juŜ tylko 170 PLN/t podczas 
gdy jeszcze w listopadzie sięgała 1000 PLN/t. Pozytywnym czynnikiem są dalsze wzrosty 
cen bieli tytanowej, ale przypominamy Ŝe w tym roku naleŜy w Policach oczekiwać 
znacznego ograniczenia marŜy na tym produkcie gdyŜ w 2011 roku Spółka korzystała na 
„uśpionym” kontrakcie na dostawy ilmenitu i szlaki tytanowej ze stała niską ceną. W tym 
kontekście akcje Polic nie wydają się obecnie atrakcyjne, mimo perspektywy bardzo 
dobrych wyników za 4Q’2011. 
 
Miesięczny raport USDA  
W lutowym raporcie USDA podniósł prognozy zapasów pszenicy o 3 mln ton (obniŜona 
prognoza popytu o 1 mln ton i wyŜsze zbiory), podczas gdy rynek oczekiwał ich spadku. W 
przypadku kukurydzy agencja co prawda obniŜyła szacunki zapasów o 3 mln ton (efekt bardziej 
konserwatywnych prognoz dla Argentyny), ale i tak ten poziom okazał się wyŜszy niŜ zakładał 
konsensus rynkowy. Te dane powinny negatywnie wpływać na ceny tym bardziej Ŝe w Ameryce 
Południowej spadły długo oczekiwane deszcze, co moŜe skłonić w kolejnym miesiącu do 
podwyŜszania prognoz zbiorów w tym regionie. Jednocześnie FAO poinformowała, Ŝe podaŜ 
zbóŜ będzie bardziej niŜ wystarczająca aby pokryć spodziewane zuŜycie w sezonie 2011/12. 
Organizacja obniŜyła swoje szacunki popytu na ten rok. Te dane potwierdzają naszą opinię, Ŝe 
rynek nadal zbyt optymistycznie podchodzi do prognoz konsumpcji, zaniŜając jednocześnie 
szacunki zbiorów.  
 
PrzedłuŜające się ograniczenia w dostawach gazu 
PGNiG zdecydowało o przedłuŜeniu do 10 marca ograniczeń w dostawach gazu do ZCH 
Police, które zostały wprowadzone z dniem 1 lutego. W wyniku obniŜenia wolumenu 
otrzymywanego surowca, Spółka musiała zmniejszyć produkcję amoniaku o 35%. ObniŜa to 
oczywiście wyniki spółki, ale głównie przez brak pełnego rozwodnienia kosztów stałych na 
instalacjach amoniakalnych, gdyŜ benchmarkowa marŜa na amoniaku w lutym uległa juŜ 
istotnemu pogorszeniu i Police nie byłyby w stanie utrzymać rentowności z poprzednich 
miesięcy. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-16

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 486,6 2 022,6 36,1% 2 618,1 29,4% 2 647,2 1,1% Liczba akcji (mln) 75,0

EBITDA -327,9 79,8 339,3 325,3% 158,5 -53,3% MC (cena bieŜąca) 806,3

marŜa EBITDA -22,1% 3,9% 13,0% 6,0% EV (cena bieŜąca) 1 010,0

EBIT -409,4 5,4 262,6 4735,2% 86,5 -67,1% Free float 18,1%

Zysk netto -422,9 27,4 244,5 791,2% 76,2 -68,8%

P/E 29,4 3,3 10,6 Zmiana ceny: 1m 5,9%

P/CE 7,9 2,5 5,4 Zmiana ceny: 6m -3,6%

P/BV 1,5 1,4 1,0 0,9 Zmiana ceny: 12m -3,2%

EV/EBITDA 13,0 3,0 6,0 Max (52 tyg.) 15,3

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 9,6

Cena bieŜąca: 10,75 PLN Cena docelowa: 10 PLN

Police (Trzymaj)
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ZA Puławy WIG

Wyniki za 2Q’2011/12 okazały się zgodne z oczekiwaniami i w naszej opinii w obecnym 
otoczeniu negatywnych tendencji na rynku nawozowym, dalszym pogarszaniu się marŜ 
na melaminie i ograniczeniu rekordowych w poprzednich miesiącach rentowności na 
kaprolaktamie nie wystarczy to do wzrostów kursu akcji, mimo Ŝe nie brały one udziału w 
hossie od początku roku i zachowywały się słabiej od międzynarodowych spółek z 
branŜy. Obecnie dodatkowym negatywnym czynnikiem jest obserwowane umocnienie 
złotego i perspektywa podwyŜki taryfy gazowej. W tym kontekście utrzymujemy 
neutralną rekomendację. 
 
Miesięczny raport USDA  
W lutowym raporcie USDA podniósł prognozy zapasów pszenicy o 3 mln ton (obniŜona 
prognoza popytu o 1 mln ton i wyŜsze zbiory), podczas gdy rynek oczekiwał ich spadku. W 
przypadku kukurydzy agencja co prawda obniŜyła szacunki zapasów o 3 mln ton (efekt bardziej 
konserwatywnych prognoz dla Argentyny), ale i tak ten poziom okazał się wyŜszy niŜ zakładał 
konsensus rynkowy. Te dane powinny negatywnie wpływać na ceny tym bardziej Ŝe w Ameryce 
Południowej spadły długo oczekiwane deszcze, co moŜe skłonić w kolejnym miesiącu do 
podwyŜszania prognoz zbiorów w tym regionie. Jednocześnie FAO poinformowała, Ŝe podaŜ 
zbóŜ będzie bardziej niŜ wystarczająca aby pokryć spodziewane zuŜycie w sezonie 2011/12. 
Organizacja obniŜyła swoje szacunki popytu na ten rok. Te dane potwierdzają naszą opinię, Ŝe 
rynek nadal zbyt optymistycznie podchodzi do prognoz konsumpcji, zaniŜając jednocześnie 
szacunki zbiorów.  
 
Wyniki zgodne z oczekiwaniami 
W 2Q roku obrotowego 2011/12 ZA Puławy wypracowały rezultaty zgodne z naszymi 
oczekiwaniami na poziomie operacyjnym, choć nieco gorsze saldo na działalności finansowej 
(2,3 mln PLN vs. 8,7 mln PLN załoŜone w prognozie) spowodowało lekkie negatywne 
odchylenie na zysku netto, bardziej widoczne w relacji do konsensusu, który zakładał około 156 
mln PLN w tej kategorii. W działalności operacyjnej nie odnotowaliśmy istotnych zaskoczeń, 
choć EBIT mógłby być nieco lepszy gdyby nie dodatkowe odpisy i konieczność zapłacenia 
zaległych podatków w Fosforach (około 10 mln PLN przeszło przez P&L). Głównym 
kontrybutorem do wyników był segment chemiczny (188 mln PLN vs. 105 mln PLN w 
poprzednim kwartale) za sprawą rekordowych marŜ na kaprolaktamie, które z nawiązką 
rekompensowały słabnące rentowności na melaminie. Pewnym zaskoczeniem jest słabszy w 
ujęciu q/q rezultat w segmencie nawozowym (14,8 mln PLN vs. 26,6 mln PLN) mimo 
zwiększonego wolumenu produkcji mocznika, ale jest to w duŜej mierze efekt przepływów 
międzysegmentowych (część mocznika jest traktowana jako produkt chemii i sprzedawana do 
segmentu agro po cenie rynkowej). W wynikach kwartalnych warto odnotować bardzo wysoki 
cash flow operacyjny (240 mln PLN), który jednak częściowo wynikał ze spadku kapitału 
obrotowego o 150 mln PLN (wzrost zobowiązań), co moŜe nie mieć trwałego charakteru. Na 
koniec roku jednak przy wydatkach inwestycyjnych na poziomie 83 mln PLN, ZAP zwiększyły 
stan gotówki netto do 340 mln PLN.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-26

(mln PLN) 2009/10 2010/11 zmiana 2011/12P zmiana 2012/13P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 061,6 2 882,3 39,8% 3 440,5 19,4% 3 282,5 -4,6% Liczba akcji (mln) 19,1

EBITDA 78,3 430,8 450,6% 332,5 -22,8% 343,1 3,2% MC (cena bieŜąca) 1 658,2

marŜa EBITDA 3,8% 14,9% 9,7% 10,5% EV (cena bieŜąca) 1 699,9

EBIT 9,9 344,9 3371,2% 220,5 -36,1% 221,5 0,4% Free float 40,0%

Zysk netto 31,8 296,6 832,1% 177,3 -40,2% 180,4 1,8%

P/E 52,1 5,6 9,4 9,2 Zmiana ceny: 1m -8,7%

P/CE 16,6 4,3 5,7 5,5 Zmiana ceny: 6m -4,7%

P/BV 1,0 0,9 0,8 0,8 Zmiana ceny: 12m -24,7%

EV/EBITDA 20,0 3,6 5,1 4,8 Max (52 tyg.) 128,1

Dyield (%) 9,4 1,2 5,4 5,3 Min (52 tyg.) 77,5

ZA Puławy (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 86,75 PLN Cena docelowa: 85,54 PLN
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Energetyka 
ZuŜycie energii w styczniu -0,3% r/r 
Według danych PSE zuŜycie energii w Polsce spadło w styczniu o 0,3% w ujęciu r/r. Produkcja 
prądu utrzymała się na zbliŜonym poziomie, przy nieco wyŜszym eksporcie netto (+9% r/r do 
0,45 TWh), aczkolwiek inaczej rozłoŜyła się w poszczególnych źródłach wytwarzania. Z jednej 
strony obserwowaliśmy wzrost produkcji w elektrowniach na węgiel brunatny o 10%, a z drugiej 
spadek o 6,6% wolumenów z instalacji opartych na węglu kamiennym. Taka struktura nie 
powinna stanowić zaskoczenia w kontekście uruchomienia nowego bloku w Elektrowni 
Bełchatów. Dodatkowym istotnym czynnikiem, który odpowiada równieŜ za ujemną dynamikę 
popytu była pogoda. WyŜsze przez większą część miesiąca temperatury obniŜyły 
zapotrzebowanie na ciepło i negatywnie wpłynęły na działalność elektrociepłowni. W lutym, 
równieŜ ze względu na pogodę, tendencje będą zapewne odwrotne. 
 
Ustawa o OZE w 2013 
Przewodniczący sejmowej komisji ds. energetyki Andrzej Czerwiński poinformował, Ŝe nowa 
ustawa o OZE wejdzie w Ŝycie nie w lipcu tego roku jak dotychczas zakładano, ale dopiero od 
stycznia 2013. Powodem są kontrowersje wokół systemu wsparcia inwestycji i liczne protesty 
przedstawicieli branŜy oraz powszechna krytyka ekspertów. Projekt ma zostać ostatecznie 
zaakceptowany przez rząd w maju i wówczas trafi do Sejmu. W naszych prognozach dla 
sektora uwzględniliśmy efekty nowej ustawy właśnie od początku 2013 roku. 
 
Kluczowe decyzje UE w sprawie CO2 w tym roku 
W grudniu Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego zaproponowała wprowadzenie 
poprawki do projektu dyrektywy o efektywności energetycznej umoŜliwiającą Komisji 
Europejskiej zmniejszenie puli uprawnień do emisji CO2 w trzecim okresie EU ETS, czyli w 
latach 2013-2020, o 1,4 mld sztuk. W marcu w tej sprawie głosowała Komisja Przemysłu 
Parlamentu Europejskiego i zaakceptowała redukcję uprawnień do emisji CO2 w następnym 
okresie EU ETS, ale bez określenia konkretnej liczby uprawnień do redukcji. Ostateczna 
decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca roku. W czerwcu projekt dyrektywy będzie 
głosowany w PE, a później zmiany musiałyby być zatwierdzone przez wszystkich ministrów 
środowiska krajów członkowskich. Te 1,4 mld uprawnień odpowiada mniej więcej nadwyŜce 
uprawnień do emisji CO2 nad faktycznymi emisjami, które przewiduje się w całym okresie 
rozliczeniowym 2008-2012, a którą moŜna przenieść na następny okres, czyli lata 2013-2020. 
Skala tej nadwyŜki jest znaczna patrząc z perspektywy rocznej podaŜy uprawnień w latach 
2013-2020 (w 2013 roku w EU ETS ma być nieco ponad 2 mld uprawnień, a w 2020 roku juŜ 
tylko około 1,777 mld). W naszej opinii uzyskanie konsensusu krajów UE w sprawie 
ograniczenia podaŜy certyfikatów CO2 jest mało prawdopodobne, a więc ceny uprawnień 
powinny pozostać pod presją. 
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Wyniki za 4Q, choć lepsze od oczekiwań, uwzględniały kilka elementów 
niepowtarzalnych (przesunięcia kosztów, rozwiązane rezerwy na  świadczenia 
pracownicze, zyski z CO2), tak więc nie przedstawiają istotnej wartości prognostycznej w 
kontekście 2012 roku. Potwierdza to dość rozczarowująca prognoza samego Zarządu, 
który zakłada tylko niewielki wzrost strumienia EBITDA w tym roku i to głównie dzięki 
załoŜonej, wciąŜ naszym zdaniem niepewnej, konsolidacji 1 mld CZK zysku z 
przejmowanej spółki Energotrans (potrzebna jeszcze zgoda urzędu antymonopolowego). 
Utrzymujemy więc rekomendację redukuj i zwracamy uwagę, Ŝe CEZ jest obecnie 
wyceniany z 30% premią do PGE i Tauronu, co przy obecnych cenach CO2 nie znajduje 
uzasadnienia. 
 
Zysk netto w 4Q powyŜej oczekiwań, dzięki dystrybucji 
Wyniki CEZ za 4Q okazały się znacznie lepsze od naszych szacunków, przede wszystkim 
dzięki pozytywnemu odchyleniu na poziomie operacyjnym, które wyniosło 3,5 mld CZK. Tak 
wysokie zaskoczenie to zasługa segmentu dystrybucyjnego, gdzie EBIT sięgnął 5,3 mld CZK 
podczas gdy my zakładaliśmy tylko 2,7 mld CZK. Zbyt konserwatywnie podeszliśmy do kosztów 
związanych ze zwrotem opłat za przyłączenie do sieci farm słonecznych. Niewykluczone 
równieŜ, Ŝe za część odchylenia odpowiada brak sezonowego wzrostu kosztów wynagrodzeń o 
1 mld CZK oraz sygnalizowane przez Zarząd przesunięcie części wydatków remontowych na 
rok 2012. W obszarze wytwarzania nie obserwowaliśmy zaskoczeń (EBIT 10,7 mld CZK vs. 11 
mld CZK prognozy), ale warto odnotować Ŝe ten rezultat osiągnięto przy wsparciu 1,1 mld CZK 
zysków z uprawnień emisyjnych, których nie zakładaliśmy. Na poziomie działalności finansowej 
saldo było nieco słabsze od naszych oczekiwań (-0,2 mld CZ vs. +0,2 mld CZK), ale odchylenie 
nie jest znaczące a zgodnie z załoŜeniami główna pozytywna kontrybucja pojawiła się z tytułu 
przeszacowania opcji na akcje MOL-a (1,1 mld CZ vs. zakładane 1,2 mld CZ). Ostatecznie zysk 
netto sięgnął 14,4 mld CZK i udało się zrealizować roczną prognozę Zarządu, co uwaŜaliśmy za 
mało prawdopodobne. Oznacza to, Ŝe przy wypłacie 60% zysku dywidenda moŜe sięgnąć 45,5 
CZK/akcję (nasza prognoza 42,8 CZK), co implikuje yield rzędu 5,5%. Na poziomie przepływów 
pienięŜnych gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej (21,5 mld CZK), praktycznie 
zrównowaŜyła capex (21 mld CZK), ale koszty odsetkowe i inne mniejsze pozycje w wydatkach 
inwestycyjnych i finansowych skutkowały wzrostem długu netto ze 160 mld CZK w 3Q do 167 
mld CZK na koniec grudnia.  
 
Rozczarowująca prognoza na rok 2012 
W raporcie za 4Q Zarząd opublikował prognozę zysku netto i EBITDA na rok 2012, 
odpowiednio 41 mld CZ i 87,9 mld CZK. Plasuje się to odpowiednio 10% i 2% poniŜej naszej 
prognozy, która z kolei jest nieco niŜsza od rynkowego konsensusu. Brak wzrostu EBITDA r/r 
mimo ewidentnych pozytywnych czynników (wyŜszy wolumen z elektrowni jądrowych i wzrost 
przychodów z farm wiatrowych w Rumunii) wskazuje, Ŝe rewelacyjne wyniki dystrybucji 
(widoczne właśnie w 4Q) nie utrzymają się w 2012 roku, a dodatkowo Spółka przesunęła dość 
znaczącą część kosztów remontów i napraw z 4Q na kolejny okres. Dodatkowym 
zaskoczeniem jest fakt, Ŝe Zarząd w prognozach uwzględnił juŜ około 1 mld CZK EBITDA z 
konsolidacji spółki Energotrans, której akwizycja nie została jeszcze sfinalizowana (CEZ 
oczekuje zgody urzędu antymonopolowego w 2Q). W tym kontekście trudno uzasadnić tezę, Ŝe 
przedstawione szacunki są konserwatywne. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05

(mln CZK) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 196 352,0 198 848,0 1,3% 209 761,0 5,5% 213 244,4 1,7% Liczba akcji (mln) 538,0

EBITDA 91 075,0 89 089,0 -2,2% 87 312,0 -2,0% 89 786,0 2,8% MC (cena bieŜąca) 71 767,8

marŜa EBITDA 46,4% 44,8% 41,6% 42,1% EV (cena bieŜąca) 100 427,4

EBIT 68 199,0 65 057,0 -4,6% 61 542,0 -5,4% 63 250,0 2,8% Free float 29,3%

Zysk netto 51 547,0 47 232,0 -8,4% 40 830,0 -13,6% 44 047,3 7,9%

P/E 8,4 9,1 10,6 9,8 Zmiana ceny: 1m 1,9%

P/CE 5,8 6,1 6,5 6,1 Zmiana ceny: 6m 1,8%

P/BV 2,2 1,9 1,9 1,7 Zmiana ceny: 12m -0,8%

EV/EBITDA 6,2 6,5 6,9 6,9 Max (52 tyg.) 154,1

Dyield (%) 6,1 6,5 6,2 5,3 Min (52 tyg.) 122,5

Cena bieŜąca: 133,4 PLN

CEZ (Redukuj)
Cena docelowa: 124,9 PLN
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Wyniki za 4Q rozczarowały, a szanse na poprawę raportowanych rezultatów w 2012 roku 
są niewielkie ze względu na szereg czynników jednorazowych, które zawyŜyły EBIT w 
roku ubiegłym (zyski z konwersji EUA na CER w kwocie 40 mln PLN, 56 mln PLN na 
wycenie przejętej EC Białystok, 35 mln PLN z tytułu nieodpłatnie przejętych środków 
trwałych w dystrybucji). Zwracamy jednocześnie uwagę, Ŝe w krótkim terminie kurs moŜe 
być jeszcze infekowany przez wchodzące do obrotu akcje pracownicze. Widzimy 
potencjał do rewizji w dół naszych prognoz na ten rok i dlatego choć utrzymujemy 
pozytywną rekomendację (Spółka jest notowana przy 3,4 EV/EBITDA) uwaŜamy akcje 
Enei za najmniej atrakcyjne w ramach polskiego sektora energetycznego.  
 
Zaskoczenie negatywne w 4Q za sprawą wytwarzania i wyŜszej amortyzacji 
Wyniki Grupy ENEA w 4Q okazały się gorsze od naszych załoŜeń i rynkowego konsensusu, a 
jednym z głównych powodów tego zaskoczenia była podwyŜszona amortyzacja i wyŜsze o 24 
mln PLN r/r rezerwy na świadczenia pracownicze. Zawiódł segment wytwarzania, który 
wypracował tylko 57,9 mln PLN zysku operacyjnego wobec zakładanych przez nas 100 mln 
PLN, ale było to przede wszystkim spowodowane odchyleniem na amortyzacji, która była 
wyŜsza od załoŜeń o 33 mln PLN (efekt korekty odpisów amortyzacyjnych w EC Białystok po 
dokonanym w 3Q przeszacowaniu przejętych aktywów). Za pozostałą część róŜnicy 
odpowiadają podwyŜszone koszty transportu węgla (rekompensowanie części dostaw z LWB) 
oraz wzrost kosztów pracy o 13 mln PLN. W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów Spółka 
nie notowała juŜ zysków na operacjach konwersji uprawnień emisyjnych EUA na CER, a nawet 
raportuje wzrost kosztów zakupu CO2 r/r o ponad 27 mln PLN r/r netto (sprzedali uprawnienia 
za 33,8 mln PLN a kupili za 61 mln PLN). W segmencie dystrybucyjnym ze względu na niŜsze 
zapotrzebowanie na energię na pokrycie strat własnych i niŜsze koszty remontów EBIT okazał 
się nieco wyŜszy niŜ zakładaliśmy (26 mln PLN vs. 10 mln PLN). Segment obrotu wypracował 
14,8 mln PLN zysku operacyjnego, co plasuje się blisko naszych oczekiwań (15,6 mln PLN). 
Wynik mógł być lepszy gdyŜ część efektu niezbilansowania energii z poprzednich kwartałów 
uległa odwróceniu (36 mln PLN), ale jednocześnie nastąpił wzrost kosztów marketingu wyŜszy 
niŜ w poprzednich okresach (+25 mln PLN r/r podczas gdy wzrost w pierwszych 3 kwartałach 
wynosił średnio +8 mln PLN r/r). W obszarze pozostałe EBIT wyniósł aŜ 23,9 mln PLN vs. 
zakładane 10,4 mln PLN, ale było to spowodowane tylko i wyłącznie korektami amortyzacji. 
Skonsolidowany EBIT ukształtował się na poziomie 76 mln PLN, choć warto zwrócić uwagę Ŝe 
po uwzględnieniu ujemnego salda na pozostałej działalności operacyjnej (-23,4 mln PLN) 
odchylenie od prognoz nie byłoby znaczące. Rozczarowujące w wynikach 4Q jest niskie saldo 
przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej (tylko 37 mln PLN), co tylko częściowo 
tłumaczy wzrost kapitału obrotowego o 72,6 mln PLN. Przy nakładach inwestycyjnych rzędu 
300 mln PLN spowodowało to uszczuplenie gotówki netto do poziomu 2,36 mld PLN na koniec 
grudnia.  
 
MoŜliwa fuzja z Energą? 
Według doniesień prasowych rząd rozwaŜa koncepcję fuzji Enei z Energą po tym jak 
ostatecznie z uwagi na brak zgody UOKiK zrezygnowano z transakcji z PGE. Oficjalnie resort 
skarbu nie potwierdził tych informacji , ale poinformował Ŝe analizowane są róŜne warianty. 
Oczywiście kluczowe będą parametry takiej transakcji, więc w tym momencie trudno ocenić 
wpływ na kurs akcji Enei. Jeśli wycena Energi byłaby zbliŜona do poziomu ceny uzgodnionej z 
PGE, wówczas naleŜałoby ocenić taką fuzję jako niekorzystną dla akcjonariuszy Enei.  
 
Enea nie jest zainteresowana Elektrownią Opole  
PGE w strategii zapowiedziała chęć sprzedaŜy 50% udziałów w Elektrowni Opole i 50% w 
projekcie budowy dodatkowych 1,8 GW mocy w tej lokalizacji. Potencjalnymi nabywcami mają 
być konkurencyjne firmy energetyczne, które mogłyby traktować ten projekt jako alternatywę dla 
swoich inwestycji. Enea w oficjalnym komentarzu nie wyraziła zainteresowania taką 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-04

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 7 153,5 7 836,9 9,6% 9 690,1 23,6% 10 336,7 6,7% Liczba akcji (mln) 441,4

EBITDA 1 167,0 1 364,6 16,9% 1 561,7 14,4% 1 746,3 11,8% MC (cena bieŜąca) 7 553,1

marŜa EBITDA 16,3% 17,4% 16,1% 16,9% EV (cena bieŜąca) 5 220,0

EBIT 505,6 712,0 40,8% 850,7 19,5% 1 102,4 29,6% Free float 21,8%

Zysk netto 513,6 639,3 24,5% 801,2 25,3% 889,1 11,0%

P/E 14,7 11,8 9,4 8,5 Zmiana ceny: 1m -5,3%

P/CE 6,4 5,8 5,0 4,9 Zmiana ceny: 6m 6,9%

P/BV 0,8 0,8 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -23,0%

EV/EBITDA 4,4 3,5 3,3 3,4 Max (52 tyg.) 22,4

Dyield (%) 2,7 2,2 2,4 2,8 Min (52 tyg.) 15,0

Enea (Akumuluj)
Cena bieŜąca: 17,11 PLN Cena docelowa: 21,24 PLN
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współpracą. Decyzja Enei jest w naszej opinii słuszna, gdyŜ zwiększanie swojej ekspozycji na 
paliwo węglowe nie byłoby w jej przypadku najlepszym rozwiązaniem, a jeśli rzeczywiście 
spółka miałyby wątpliwości co do opłacalności inwestycji w nowy blok w Kozienicach, to 
lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu jego zaniechanie, bez angaŜowania się w Elektrownię 
Opole. Bazując na historycznych danych EBITDA bez KDT wartość (EV) EL. Opole moŜna 
szacować na 1,7-2,0 mld PLN, aczkolwiek zwracamy uwagę, Ŝe są to wyliczenia obarczone 
duŜym błędem gdyŜ nie dysponujemy wystarczająca ilością danych do przeprowadzenia 
wyceny. Nie wydaje się aby PGE sprzedawała te aktywa po aktualnych niskich wskaźnikach 
EV/EBITDA po jakich wyceniane są spółki z sektora, co stanowi kolejny argument za brakiem 
zainteresowania ze strony Enei. 
 
Akcje pracownicze wchodzą do obrotu  
KDPW zarejestrował 30,98 mln akcji pracowniczych ENEI (przydzielonych przez MSP w 
ramach prywatyzacji), a GPW podjęła decyzję o dopuszczeniu ich do obrotu (upłynęło 2 lata od 
oferty publicznej w której resort skarbu sprzedawał akcje). Akcje będą mogły być handlowane 
począwszy od sesji 5 marca. Teoretycznie ostatnie przypadki innych spółek wskazują, Ŝe podaŜ 
akcji pracowniczych nie jest czynnikiem obciąŜającym kurs, ale akurat w sektorze 
energetycznym ten wpływ był zauwaŜalny. 
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W lutym zmaterializowało się główne ryzyko związane z podaŜą akcji ze strony MSP, tak 
więc naszym zdaniem teraz juŜ bez tego obciąŜenia (mając na uwadze ustalony do końca 
roku lock-up) Spółka powinna w większym stopniu dyskontować oczekiwaną wysoką 
stopę dywidendy (8%). Wskaźniki wyceny implikują 30-40% dyskonto do CEZ, co przy 
obecnych niskich cenach CO2 uwaŜamy za nieuzasadnione. Pojawiająca się ponownie 
dyskusja o pomyśle ograniczenia przez Komisję Europejską podaŜy uprawnień 
emisyjnych na lata 2013-20 nie powinna istotnie wpływać na polskie spółki z sektora, 
gdyŜ zaakceptowanie takich ustaleń przez polskiego ministra środowiska uwaŜamy za 
mało prawdopodobne (decyzja musi uzyskać zgodę wszystkich krajów członkowskich). Z 
uwagi na ostatnie spadku kursu PGE, podnosimy naszą rekomendację do kupuj. 
 
Strategia Grupy do roku 2035 
Zarząd PGE ogłosił strategię Grupy w perspektywie roku 2035, w której uwzględnione zostały 
zarówno plany inwestycyjne jak i cele finansowe. Spółka zakłada, Ŝe w 2015 roku EBITDA 
sięgnie 10 mld PLN (nasza prognoza 8,8 mld PLN), a w 2020 roku 12 mld PLN (prognoza 10,3 
mld PLN). Nakłady inwestycyjne w latach 2012-15 mają wynieść 40-45 mld PLN (nasza 
prognoza 31 mld PLN), a w latach 2016-20 39-41 mld PLN (nasza prognoza 25,5 mld PLN). 
Zarząd zasygnalizował równieŜ chęć sprzedaŜy 50% udziałów w Elektrowni Opole, co wynika z 
chęci dywersyfikacji ryzyka, bilansowania przepływów pienięŜnych oraz prawdopodobnie 
zachęcenia konkurencji do rezygnacji z niektórych podobnych projektów węglowych. Według 
PGE w polskim systemie jest miejsce dla 2-3 nowych bloków opalanych węglem kamiennym 
klasy 1000 MW, a tymczasem w planach jest ich 4-5 (gdyby PGE udało się skłonić 
konkurencyjną firmę do rezygnacji z planów budowy duŜego bloku węglowego, byłoby to 
negatywną wiadomością dla firm budowlanych). Jednym z celów Grupy jest zmiana struktury 
produkcji energii i obniŜenie emisyjności z obecnych 1,06 t/MWh do 0,86 t/MWh w 2020 (nasza 
prognoza 0,85 t/MWh) i 0,27 t/MWh w 2035 roku po uruchomieniu elektrowni jądrowych. 
Odchylenie od naszych prognoz na poziomie EBITDA i Capex to w duŜej mierze efekt naszych 
bardziej konserwatywnych załoŜeń dotyczących rozwoju mocy wiatrowych (PGE chce mieć w 
2015 roku 1000 MW w farmach lądowych, podczas gdy my zakładamy tylko 384 MW, 
przypominamy Ŝe obecnie moce w Grupie to 30 MW, a wielkość projektów uruchamianych w 
tym roku to 100 MW), efektów ogłoszonego jeszcze w styczniu programu zwiększania 
efektywności oraz uwzględnienia nakładów na bloku jądrowe począwszy od 2015 roku.  
 
PGE analizuje farmy wiatrowe do przejęcia  
PGE poinformowała, Ŝe analizuje moŜliwości akwizycji morskich farm wiatrowych w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. Prowadzi w tej chwili due dilligence kilku projektów o mocach rzędu 90-500 
MW. Spółka na tym etapie jest jednak zainteresowana udziałami mniejszościowymi w takich 
inwestycjach. Koszt nabycia 100 MW w farmach wiatrowych szacujemy na około 800-900 mln 
PLN. Na razie jednak za wcześnie na uwzględnienie tego segmentu w prognozach dla PGE. 
 
MSP sprzedało 7% akcji po 19,2 PLN  
Według oficjalnego komunikatu Skarb Państwa sprzedał w marcu w trybie przyspieszonej księgi 
popytu 7% pakiet akcji PGE po cenie 19,2 PLN. Podobno MSP zobowiązało się do 
niesprzedawania kolejnych akcji Spółki do końca tego roku.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 21 623,4 20 476,5 -5,3% 28 507,6 39,2% 30 022,9 5,3% Liczba akcji (mln) 1 869,8

EBITDA 7 983,4 6 840,5 -14,3% 7 972,8 16,6% 8 338,1 4,6% MC (cena bieŜąca) 37 021,7

marŜa EBITDA 36,9% 33,4% 28,0% 27,8% EV (cena bieŜąca) 34 392,1

EBIT 5 344,7 4 185,3 -21,7% 5 319,4 27,1% 5 587,4 5,0% Free float 30,7%

Zysk netto 3 370,7 3 014,1 -10,6% 5 798,0 92,4% 4 459,1 -23,1%

P/E 10,2 12,3 6,4 8,3 Zmiana ceny: 1m -1,7%

P/CE 5,7 6,5 4,4 5,1 Zmiana ceny: 6m -3,4%

P/BV 1,1 1,0 0,9 0,9 Zmiana ceny: 12m -12,8%

EV/EBITDA 4,9 5,5 4,3 4,4 Max (52 tyg.) 24,9

Dyield (%) 3,6 4,3 3,3 8,0 Min (52 tyg.) 17,0

PGE (Kupuj)
Cena bieŜąca: 19,8 PLN Cena docelowa: 23,07 PLN
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Tauron WIG

Akcje Tauronu zachowywały się słabo w lutym i zapewne miało to związek ze sprzedaŜą 
akcji PGE przez MSP zarówno poprzez obniŜenie wycen całego sektora jak równieŜ 
pojawienie się spekulacji Ŝe resort skarbu moŜe zdecydować się na podobny krok w 
przypadku posiadanych akcji TPE. W naszej opinii prawdopodobieństwo takiej transakcji 
jest jednak bardzo niskie. Tymczasem spodziewamy się, Ŝe Tauron moŜe być jedyną 
spółką energetyczną w regionie, która w tym roku istotnie poprawi wyniki finansowe. 
Bardzo atrakcyjne wskaźniki wyceny (6,7 P/E i 4,0 EV/EBITDA) powinny dodatkowo 
zachęcać do inwestycji, podobnie jak niskie ceny CO2, które stwarzają szanse na 
podwyŜszanie prognoz na rok 2013 nawet o 250 mln PLN na poziomie EBIT. W naszej 
opinii mało prawdopodobne wydaje się takŜe realizacja zapowiadanych wysokich 
nakładów inwestycyjnych w 4Q, tak więc obawy o znaczny wzrost długu netto nie 
powinny się potwierdzić. Utrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Tauron nie jest zainteresowany Elektrownią Opole  
PGE w strategii zapowiedziała chęć sprzedaŜy 50% udziałów w Elektrowni Opole i 50% w 
projekcie budowy dodatkowych 1,8 GW mocy w tej lokalizacji. Potencjalnymi nabywcami mają 
być konkurencyjne firmy energetyczne, które mogłyby traktować ten projekt jako alternatywę dla 
swoich inwestycji. Tauron w nieoficjalnym komentarzu nie wyraził zainteresowania taką 
współpracą. Decyzja jest w naszej opinii słuszna, gdyŜ zwiększanie swojej ekspozycji na paliwo 
węglowe nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, a jeśli rzeczywiście spółka miałyby wątpliwości 
co do opłacalności inwestycji w nowy blok w Jaworznie, to lepszym rozwiązaniem byłoby po 
prostu jego zaniechanie, bez angaŜowania się w Elektrownię Opole. Bazując na historycznych 
danych EBITDA bez KDT wartość (EV) EL. Opole moŜna szacować na 1,7-2,0 mld PLN, 
aczkolwiek zwracamy uwagę, Ŝe są to wyliczenia obarczone duŜym błędem gdyŜ nie 
dysponujemy wystarczająca ilością danych do przeprowadzenia wyceny. Nie wydaje się aby 
PGE sprzedawała te aktywa po aktualnych niskich wskaźnikach EV/EBITDA po jakich 
wyceniane są spółki z sektora, co stanowi kolejny argument za brakiem zainteresowania ze 
strony Tauronu. 
 
Nakłady inwestycyjne w tym roku na 3,6 mld PLN  
Wiceprezes Krzysztof Zawadzki poinformował, Ŝe nakłady inwestycyjne w tym roku sięgną 3,6 
mld PLN, a ich ostateczny poziom będzie zaleŜeć od zaawansowania projektu w Jaworznie. 
Dodał, Ŝe w ubiegłym roku Spółka wydała na inwestycje 2,9 mld PLN. W naszych prognozach 
zakładamy capex na ten rok na poziomie 3,4 mld PLN. Dane za rok 2011 (2,9 mld PLN) 
prawdopodobnie dotyczą zafakturowanych nakładów, a nie fizycznego odpływu gotówki, gdyŜ 
po trzech kwartałach spółka wydała zaledwie 1,5 mld PLN. W modelu uwzględnialiśmy nakłady 
w 4Q na poziomie 700 mln PLN. Jeśli rzeczywiście jednak odpływ sięgnąłby 1,4 mld PLN to 
dług netto na koniec roku wyniósłby po uwzględnieniu zakupu Vattenfalla 4,3 mld PLN, a nie jak 
zakładaliśmy w naszym ostatnim raporcie 3,6 mld PLN. Przypominamy, Ŝe zapowiedź 
wydatków inwestycyjnych na poziomie 2,8-2,9 mld PLN padła juŜ w trakcie publikacji wyników 
za 3Q. Nasze sceptyczne podejście do realizacji tych planów uzasadniamy, nie tylko niskim 
wykonaniem za okres 1-3Q’2011, ale równieŜ historią roku 2010, kiedy to capex sięgnął 1,5 mld 
PLN vs. planowane wcześniej 1,9 mld PLN.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-02

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 13 694,6 15 428,9 12,7% 20 467,8 32,7% 25 380,5 24,0% Liczba akcji (mln) 1 752,5

EBITDA 2 641,8 2 758,0 4,4% 3 013,6 9,3% 3 606,6 19,7% MC (cena bieŜąca) 9 130,8

marŜa EBITDA 19,3% 17,9% 14,7% 14,2% EV (cena bieŜąca) 13 230,9

EBIT 1 320,8 1 399,3 5,9% 1 615,7 15,5% 1 999,6 23,8% Free float 59,6%

Zysk netto 774,4 858,7 10,9% 1 234,2 43,7% 1 356,8 9,9%

P/E 10,5 10,6 7,4 6,7 Zmiana ceny: 1m -3,9%

P/CE 3,9 4,1 3,5 3,1 Zmiana ceny: 6m -2,8%

P/BV 0,7 0,6 0,6 0,5 Zmiana ceny: 12m -15,7%

EV/EBITDA 4,2 3,5 4,4 4,0 Max (52 tyg.) 6,8

Dyield (%) 0,7 0,1 2,8 4,2 Min (52 tyg.) 4,8

Tauron (Kupuj)
Cena bieŜąca: 5,21 PLN Cena docelowa: 7,44 PLN
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Netia WIG

Od początku roku (niewielki wpływ jeszcze w 4Q2011) Netia będzie konsolidować 
przejęte spółki: Dialog i Crowley, czego efektem będzie 40% wzrost raportowanych 
przychodów (r/r) i blisko 50% EBITDA. Zgodnie z przyjętymi przez nas załoŜeniami 
dotyczącymi wyników grupy i efektów synergii pomiędzy łączonymi podmiotami w 
długim okresie akwizycje mają neutralny wpływ na wycenę Netii. Nie zmieniamy naszego 
zdania na temat otoczenia, w którym funkcjonuje spółka. Tradycyjne usługi głosowe 
będą nadal się kurczyć, rynek dostępu do internetu i płatnej telewizji jest bardzo 
konkurencyjny, tego obrazu z pewnością nie poprawi nadchodzące spowolnienie w 
gospodarce. Podtrzymujemy rekomendację trzymaj z ceną docelową 5,7 PLN. Ceny 
powyŜej 6,0 PLN za akcję naszym zdaniem powinno wykorzystywać się do zamykania 
pozycji.  
 
Nowa oferta internetowa 
Netia wprowadza do swojej oferty nowe „tanie” pakiety internetowe, tym razem 2 MB/s za 49,9 
PLN miesięcznie. To konsekwencja słabej sprzedaŜy za II półrocze 2011. W tym segmencie 
rynku równieŜ mamy do czynienia z silną konkurencją (CATV, TPSA, HSPA+) a rynek 
stacjonarnego dostępu do internetu nie rośnie. Spółka próbuje agresywnie sprzedawać pakiety 
obejmujące obok telefonii i internetu równieŜ TV. Patrząc na osiągnięcia w tym względzie TPSA 
(bardzo silna konkurencja CATV, DTV, spadek liczby abonentów płatnych pakietów) nie 
wróŜymy Netii sukcesu. W związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym w I połowie 
2012 nie naleŜy oczekiwać poprawy. Przy obecnej cenie akcje Netii nie są naszym zdaniem 
atrakcyjną inwestycją. 

Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 505,9 1 575,9 4,7% 1 616,7 2,6% 2 283,0 41,2% Liczba akcji (mln) 389,3

EBITDA 312,8 368,8 17,9% 398,5 8,1% 584,3 46,6% MC (cena bieŜąca) 2 297,1

marŜa EBITDA 20,8% 23,4% 24,7% 25,6% EV (cena bieŜąca) 2 869,2

EBIT 14,2 70,1 392,7% 92,4 31,7% 176,8 91,3% Free float 55,0%

Zysk netto 88,7 61,2 -31,0% 39,7 -35,2% 125,0 214,9%

P/E 25,9 37,5 57,9 18,4 Zmiana ceny: 1m 2,6%

P/CE 5,9 6,4 6,6 4,3 Zmiana ceny: 6m 18,2%

P/BV 1,2 1,3 1,0 1,0 Zmiana ceny: 12m 13,2%

EV/EBITDA 6,6 5,4 7,2 4,6 Max (52 tyg.) 6,1

Dyield (%) 0,0 0,0 2,7 1,8 Min (52 tyg.) 4,3

Netia (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 5,9 PLN Cena docelowa: 5,7 PLN

Telekomunikacja 
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TPSA WIG

Podobnie jak poprzednie lata 2012 będzie kolejnym trudnym pod względem operacyjnym 
rokiem dla TP. Przy słabym rynku, nadchodzące spowolnienie w gospodarce tylko 
pogłębi negatywne tendencje, naleŜy oczekiwać dalszego zaostrzenia konkurencji w 
telefonii komórkowej – po wejściu Z. Solorza do Polkomtela, podobnie jak w dostępie do 
internetu. TP pozostaje jednak spółką dywidendową – chociaŜ DY płacony przez TP na tle 
DY wśród innych operatorów w Europie (7-9% w Euro) nie wyróŜnia się na korzyść 
operatora. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe TPSA jest w trakcie realizacji skupu akcji 
własnych (skup został wznowiony), który ogranicza potencjał ewentualnego spadku 
kursu. Dotychczas spółka nabyła 11,9 mln akcji za kwotę 210 mln PLN (średnia cena 
kupna 16,82 PLN za akcję), do wydania pozostaje nadal 600 mln PLN. Podtrzymujemy 
rekomendację trzymaj z ceną docelową 17,4 PLN. 
 
Wyniki poniŜej konsensusu 
Wyniki operacyjne TPSA były słabsze od naszych oczekiwań. Skonsolidowane przychody 
sięgnęły 3724 mln PLN vs. 3748 mln PLN prognozy. Na poziomie EBIT spółka zaraportowała 
199 mln PLN vs. 369 mln PLN prognozy. EBITDA wyniosła 1035 mln PLN vs. 1269 mln PLN 
prognozy. Na poziom odchylenia częściowo wpływ mają większe od przewidywanych rezerwy: 
w sumie 212 mln PLN przy zakładanych 165 mln PLN. Spółka zaksięgowała rezerwę na 
restrukturyzację na kwotę 172 mln PLN (oczekiwaliśmy 130 mln PLN), zwiększyła rezerwę na 
roszczenia DPTG o 35 mln PLN (zgodnie z naszymi załoŜeniami) oraz poniosła 5 mln PLN 
dodatkowych kosztów związanych ze zbyciem spółki TP Emitel czego nie uwzględnialiśmy w 
prognozach. Po skorygowaniu rezultatów o to odchylenie wciąŜ jednak wyniki kształtują się 
poniŜej oczekiwań. Lepszy od naszych oczekiwań okazał się tylko wynik netto, gdzie spółka 
zaraportowała 358 mln PLN przy oczekiwanych 215,6 mln PLN. TPSA rozpoznała w 4Q2011 
aktywo podatkowe z tytułu roszczeń DPTG na kwotę około 260 mln PLN, podczas gdy 
oczekiwaliśmy obciąŜenie podatkowe na kwotę około 70 mln PLN. Pozytywnie kształtowały się 
w czwartym kwartale przepływy pienięŜne Grupy. Przepływ pienięŜny z działalności operacyjnej 
wyniósł 1452 mln PLN, przy nakładach kapitałowych na poziomie 532 mln PLN, co przekłada 
się na wolny przepływ pienięŜny w wysokości 920 mln PLN. Tym samym TPSA osiągnęła cel 
Zarządu przewidujący wypracowanie w skali całego roku 2,4 mld PLN wolnych przepływów 
pienięŜnych.    
 

Przychody segmentu telefonii komórkowej spadły do 1936 mln PLN, tj. o 3,3% wobec 
skorygowanych o sprzedaŜ TP Emitel wyników 4Q2010. Na spadek przychodów w segmencie 
częściowo wpływ miały przeprowadzone w styczniu i w lipcu ubiegłego roku dwie obniŜki 
stawek MTR na połączenia głosowe i smsy. Z pominięciem zmian regulacyjnych przychody 
segmentu wzrosły w ostatnim kwartale roku o 0,5%. ZłoŜył się na to wzrost  bazy abonentów 
segmentu o 2,2% r/r do 14,658 mln (+4,15% r/r w segmencie pre-paid i +0,3% r/r w segmencie 
post-paid). W samym czwartym kwartale liczba klientów post paid wzrosła o 5 tys. q/q, a 
klientów pre-paidowych o 40 tys. q/q. ARPU segmentu mobilnego wyniosło w czwartym 
kwartale 40,1 PLN (64,5 PLN w obszarze post paid i 18,0 PLN w obszarze pre paid) wobec 
42,5 PLN przed rokiem (spadek o 5,7% r/r). Przychody segmentu telefonii stacjonarnej obniŜyły 
się w porównaniu do ubiegłego roku o 3,4% do poziomu 2052 mln PLN. Liczba klientów usług 
głosowych wyniosła 5623 tys. (spadek q/q o 214 tys.), a ARPU realizowane na usłudze sięgnęło 
47,5 PLN (49,1 PLN przed rokiem). Liczba klientów internetowych segmentu wyniosła na koniec 
roku 2346 tys. (+14 tys. r/r), a ARPU realizowane na usłudze wyniosło 53,4 PLN (wobec 56,7 
PLN przed rokiem). Liczba klientów telewizyjnych segmentów wyniosła na koniec kwartału 636 
tys. (+21 tys. q/q i +92 tys. r/r).   
 
Perspektywy 2012 roku 
Zdaniem Zarządu spółki w 2012 roku rynek telekomunikacyjny będzie nadal pozostawał pod 
wpływem obniŜek stawek MTR w lipcu 2011 roku oraz dalszych cięć przewidzianych na 2012 
rok (w lipcu stawka MTR za połączenia głosowe zostanie obniŜona z 15,2gr do 12,2gr, stawka 

Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 16 560,0 15 616,2 -5,7% 14 946,2 -4,3% 14 529,6 -2,8% Liczba akcji (mln) 1 335,6

EBITDA 6 246,0 4 734,0 -24,2% 6 154,4 30,0% 5 457,8 -11,3% MC (cena bieŜąca) 22 372,1

marŜa EBITDA 37,7% 30,3% 41,2% 37,6% EV (cena bieŜąca) 25 668,7

EBIT 2 096,0 947,0 -54,8% 2 387,4 152,1% 1 849,9 -22,5% Free float 45,0%

Zysk netto 1 280,0 166,4 -87,0% 1 774,6 966,3% 1 200,6 -32,3%

P/E 17,5 134,4 12,6 18,6 Zmiana ceny: 1m -2,6%

P/CE 4,1 5,7 4,0 4,7 Zmiana ceny: 6m -3,7%

P/BV 1,3 1,5 1,6 1,7 Zmiana ceny: 12m 0,4%

EV/EBITDA 4,3 5,7 4,2 4,8 Max (52 tyg.) 19,0

Dyield (%) 9,0 9,0 12,5 9,0 Min (52 tyg.) 15,1

TP SA (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 16,75 PLN Cena docelowa: 17,4 PLN



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  47 

 

Przegląd miesięczny 

za sms została obniŜona w styczniu z 7gr do 6gr, a w lipcu zostanie dodatkowo obniŜona do 
5gr). Wzrost liczby klientów w segmencie komórkowym i szerokopasmowym powinien jednak 
częściowo równowaŜyć obniŜki MTR i rynek powinien pozostawać na porównywalnej wartości w 
ujęciu r/r. Przychody samej TPSA mają w takim scenariuszu obniŜyć się o nie więcej niŜ 3% w 
stosunku do 2011 roku. Jednocześnie zapowiedziana została kontynuacja polityki ścisłej 
kontroli kosztów w celu obniŜenia bazy kosztowej. Celem spółki ma być wypracowanie marŜy 
EBITDA w przedziale 35-37% z pominięciem wydarzeń jednorazowych. Tym samym spółka 
obniŜyła w porównaniu do poprzedniego roku przedział oczekiwanej rentowności (za 2011 rok 
wynosił on 36-37%). Zdaniem kierownictwa TPSA obniŜenie dolnej granicy rentowności w 
całorocznym celu ma za zadanie zaabsorbować ewentualne róŜnice kursowe w trakcie roku 
obrotowego. W zakresie nakładów inwestycyjnych Zarząd spółki przewiduje przeznaczenie na 
nie 15-17% skonsolidowanych przychodów. Jest to tym samym duŜo niŜszy poziom niŜ w 
poprzednim roku obrotowym (17-19% za 2011 rok) biorąc równieŜ pod uwagę presję na 
przychody jakie moŜna się spodziewać w perspektywie 2012 roku. Ponadto spółka zakłada 
wypracowanie w ciągu bieŜącego roku obrotowego 2,0 mld PLN wolnych przepływów 
pienięŜnych z pominięciem płatności 550 mln EUR na rzecz DPTG oraz innych wydarzeń 
jednorazowych. 
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Agora WIG

Wyniki Agory okazały się lepsze od przewidywań rynkowych. Jednocześnie spółka 
opublikowała swoje oczekiwania dotyczące rynku reklamowego, które zaniepokoiły 
inwestorów z uwagi na przewidywany bardzo mocny spadek przychodów reklamowych w 
segmencie prasy ((-17)%-(-14)%) i magazynów ((-9)%-(-6)%). UwaŜamy, Ŝe tak duŜy 
spadek w obydwu segmentach moŜe mieć miejsce przy głębszym spadku wartości rynku 
reklamowego jako całości, ale nie powinien wydarzyć się w scenariuszu bazowym jakim 
jest dynamika wydatków reklamowych w przedziale 0-3%. Na historycznych, 
skorygowanych o 14,3 mln PLN odpisu wartości aktywów, wynikach 2011 roku Agora 
notowana jest obecnie na wskaźniku 3,1xEV/EBITDA2011 oraz 11,6xP/E, co dyskontuje 
juŜ  naszym zdaniem duŜe pogorszenie wyników w bieŜącym roku. Tymczasem dobre 
wyniki segmentu kinowego w 2011 roku potwierdzają cenę zapłaconą za niego w sierpniu 
2010 roku (implikuje ona nawet 18% dyskonta dla takiej historycznej wyceny Heliosa). 
Podtrzymujemy rekomendację kupuj.    

Wyniki 4Q2011 
Wyniki czwartego kwartału w Agorze są zbliŜone do naszych oczekiwań i jednocześnie lepsze 
od konsensusu rynkowego. Słabiej od oczekiwań spisał się segment outdooru, gdzie EBITDA 
spadła z 11,9 mln PLN do 10,6 mln PLN (przy wzroście przychodów reklamowych o 1,0%). 
Bardzo dobry wynik osiągnął z kolei segment kinowy, który wypracował 9,9 mln PLN EBITDA 
(wzrost 632,3% r/r), mimo Ŝe wynik został obciąŜony 3,1 mln PLN odpisu. W skali całej Grupy 
przychody reklamowe spadły o 5,8% r/r, przy czym najmocniejszy spadek nastąpił w prasie      
(-12,9% r/r i -16,0% r/r w Gazecie Wyborczej). EBITDA segmentu prasowego spadła z 41,0 mln 
PLN do 29,9 mln PLN. DuŜy spadek wyniku zanotował teŜ segment czasopism (3,6 mln PLN 
EBITDA do -9,3 mln PLN), na co wpływ miało 11,2 mln PLN zapowiadanego odpisu wartości 
aktywów. Podsumowując, wyniki pozostają pod presją rynku reklamowego. Zwracamy jednak 
uwagę, Ŝe z pominięciem jednorazowych wydarzeń Agora poprawiła swój wynik operacyjny 
(wzrost z 34,7 mln PLN do 37,7 mln PLN) i wynik EBITDA (44,2 mln PLN EBITDA wobec 41,0 
mln PLN w 4Q2010). 
 
Wygrana w przetargu na wiaty warszawskie 
Zarząd Transportu Miejskiego wyłonił zwycięzcę przetargu na dzierŜawę 477 przystanków w 
Warszawie. Zwycięzcą okazała się spółka Adpol z Grupy Agory. Adpol zapłaci rocznie za 
dzierŜawę około 2,7 mln PLN. Zdobycie praw do dzierŜawy przystanków to dobra informacja, 
zwłaszcza w kontekście EURO2012, które moŜe przełoŜyć się na dodatkowe przychody dla 
warszawskiego segmentu reklamy zewnętrznej. 477 przystanków stanowi jednak jedynie 
utrzymanie dotychczasowej pozycji w warszawskim rynku (tyle wiat Agora dzierŜawi w tej 
chwili). 
 
Rozpowszechnianie płatne dzienników w grudniu 
Rozpowszechnianie płatne razem Gazety Wyborczej wyniosło w grudniu 2011 roku 309.649 
sztuk i było o 5,7% niŜsze niŜ rok wcześniej. Z kolei rozpowszechnianie płatne razem Dziennika 
Gazety Prawnej, wydawanego przez Infor razem z Axel Springer Polska, wyniosło w grudniu 
84.459 egzemplarzy, co oznacza spadek o 8,6% rdr. Rozpowszechnianie płatne Faktu wyniosło 
400.074 egzemplarze, co oznacza spadek rok do roku o 6,6% Rozpowszechnianie płatne 
razem Rzeczpospolitej w grudniu wyniosło 116.654 sztuki, co oznacza spadek rok do roku o 
16,2%. W grudniu rozpowszechnianie płatne razem "Super Expressu" wzrosło natomiast o 
2,2%, do 182.679 sztuk. Na chwilę obecną nie posiadamy dokładnego rozbicia 
rozpowszechniania na poszczególne kanały sprzedaŜy. Sama dynamika rozpowszechniania 
wykazuje jednak oznaki wyhamowania spadków sprzedaŜy. W grudniowych wynikach widoczna 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 110,1 1 116,7 0,6% 1 234,6 10,6% 1 220,3 -1,2% Liczba akcji (mln) 50,9

EBITDA 134,1 167,3 24,8% 144,7 -13,5% 130,9 -9,6% MC (cena bieŜąca) 590,9

marŜa EBITDA 12,1% 15,0% 11,7% 10,7% EV (cena bieŜąca) 494,4

EBIT 52,9 84,9 60,5% 51,9 -38,9% 40,8 -21,4% Free float 73,2%

Zysk netto 38,3 71,9 87,8% 42,2 -41,3% 30,3 -28,2%

P/E 15,4 8,2 14,0 19,5 Zmiana ceny: 1m -9,4%

P/CE 4,9 3,8 4,4 4,9 Zmiana ceny: 6m -15,5%

P/BV 0,5 0,5 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m -56,2%

EV/EBITDA 3,0 3,1 3,4 3,6 Max (52 tyg.) 27,1

Dyield (%) 0,0 4,3 4,3 4,3 Min (52 tyg.) 10,6

Cena bieŜąca: 11,6 PLN Cena docelowa: 15,3 PLN

Agora (Kupuj)

Media 
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jest teŜ relatywna siła Gazety na tle pozostałych tytułów, które w mniejszym stopniu zmniejszyły 
tempo ubytku sprzedaŜy.   
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Cinema City WIG

Pierwsze dwa miesiące 2012 roku wskazują na bardzo dobrą kondycję polskiego rynku 
kinowego i dają nadzieje na zbliŜenie się do znakomitych wyników 1Q2010 roku, kiedy 
rekordy frekwencji biły Avatar i Alicja w krainie czarów. Z drugiej jednak strony wycena 
rynkowa Cinema City w coraz większym stopniu zdaje się dyskontować taki scenariusz. 
Od czasu naszej pozytywnej rekomendacji z października kurs akcji spółki wzrósł o 
19,4% dyskontując większość przewidywanego przez nas potencjału wzrostowego. W 
związku z powyŜszym obniŜamy naszą rekomendację do trzymaj.     

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln EUR) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 211,6 234,5 10,9% 270,6 15,4% 296,0 9,4% Liczba akcji (mln) 51,2

EBITDA 46,5 56,2 20,8% 51,6 -8,2% 61,7 19,6% MC (cena bieŜąca) 1 638,4

marŜa EBITDA 22,0% 24,0% 19,1% 20,9% EV (cena bieŜąca) 1 828,8

EBIT 30,2 36,3 20,3% 27,1 -25,3% 37,3 37,4% Free float 31,1%

Zysk netto 24,4 30,4 24,4% 22,9 -24,5% 29,0 26,5%

P/E 16,2 13,1 17,4 13,7 Zmiana ceny: 1m 8,9%

P/CE 9,7 7,9 8,4 7,5 Zmiana ceny: 6m 17,9%

P/BV 2,2 1,8 1,7 1,5 Zmiana ceny: 12m -12,3%

EV/EBITDA 10,3 7,5 8,6 7,0 Max (52 tyg.) 40,1

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 25,0

Cinema City (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 32 PLN Cena docelowa: 33,5 PLN
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Cyfrowy Polsat WIG

W Cyfrowym Polsacie powoli zanikać będzie w segmencie nadawania telewizyjnego 
pozytywny efekt poszerzenia dystrybucji kanałów tematycznych, co pomagało poprawiać 
udziały w rynku reklamowym w poprzednich kwartałach.  W segmencie płatnej telewizji 
spodziewamy się, ze spółka wykona ruchy, które będą miały na celu podniesienie 
atrakcyjności oferty względem naziemnej telewizji cyfrowej, co będzie miało niestety 
negatywny wpływ na rentowność segmentu. Obecna wycena rynkowa w naszym 
odczuciu dobrze oddaje fundamentalną wartość spółki. Podtrzymujemy rekomendację 
trzymaj. 

Wyniki oglądalności stacji telewizyjnych w lutym 
Całodobowa oglądalność ogółem TVN spadła w lutym z 14,0% do 13,8%. Udział w widowni 
Polsatu wzrósł w tym samym czasie z 14,1% do 14,8%. Spadła równieŜ widownia stacji telewizji 
publicznej: TVP1 z 19,6% do 16,6%, a TVP2 z 13,9% do 13,1%. W skali całej Grupy TVN udział 
w widowni wzrósł z 19,4% do 20,4%, Grupy Polsat wzrósł z 17,6% do 19,2%, a telewizji 
publicznej spadł z 38,8% do 35,6%.   
Z kolei całodobowa oglądalność w grupie komercyjnej (16-49 lat) Polsatu wzrosła w lutym z 
16,1% do 16,8%. W tym samym czasie oglądalność kanału TVN spadła z 15,0% do 14,4%. 
Udział TVP1 spadł z 15,4% do 13,1%, a TVP2 z 12,4% do 11,1%. W skali całej Grupy Polsat 
oglądalność wzrosła z 19,9% do 21,5%, a w Grupie TVN z 20,3% do 21,1%. Oglądalność stacji 
telewizji publicznej spadła z 31,1% do 28,3%. Nadal widoczny jest trend spadku oglądalności 
duŜych stacji telewizyjnych, któremu póki co opiera się tylko Polsat dzięki poszerzonemu 
zasięgowi. Oczekujemy, Ŝe w maju kiedy wygaśnie pozytywny efekt bazy zasięgu oglądalność 
Polsatu moŜe charakteryzować się juŜ niŜszymi dynamikami. W tej chwili oglądalność stacji 
naleŜących do Polsatu i TVN podtrzymywana jest przez stacje tematyczne, jednak odbywa się 
to naszym zdaniem przy coraz większym koszcie kontentu. W lutym widoczna jest zwłaszcza 
bardzo wysoka oglądalność stacji informacyjnych (TVN24, Polsat News i TVP Info).  

 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-13

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 266,1 1 482,5 17,1% 2 324,1 56,8% 2 842,4 22,3% Liczba akcji (mln) 348,4

EBITDA 318,0 406,9 28,0% 723,0 77,7% 865,9 19,8% MC (cena bieŜąca) 4 929,2

marŜa EBITDA 25,1% 27,5% 31,1% 30,5% EV (cena bieŜąca) 7 113,1

EBIT 276,1 325,8 18,0% 552,4 69,6% 692,4 25,3% Free float 51,5%

Zysk netto 230,3 258,5 12,2% 149,0 -42,3% 400,2 168,6%

P/E 16,5 14,7 33,1 12,3 Zmiana ceny: 1m 3,3%

P/CE 13,9 11,2 15,4 8,6 Zmiana ceny: 6m -5,7%

P/BV 11,5 8,9 2,6 2,3 Zmiana ceny: 12m -11,0%

EV/EBITDA 11,9 15,2 9,8 7,9 Max (52 tyg.) 17,4

Dyield (%) 5,3 4,0 0,0 3,3 Min (52 tyg.) 12,7

Cyfrowy Polsat (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 14,15 PLN Cena docelowa: 14,8 PLN
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TVN WIG

Wyniki czwartego kwartału potwierdziły trudne otoczenie zewnętrzne z jakim zmaga się 
spółka. Słaby rynek reklamowy w połączeniu z utratą udziałów rynkowych generują silną 
presję na rentowność segmentu telewizyjnego. W maju powinno dojść do częściowej 
zmiany pozycji konkurencyjnej spółki z uwagi na mniejszą presję ze strony Cyfrowego 
Polsatu, którego dynamika udziałów rynkowych nie będzie juŜ wspierana przez wzrost 
zasięgu technicznego jego stacji tematycznych. WciąŜ jednak TVN będzie musiał 
konkurować z rosnącymi w siłę małymi stacjami tematycznymi.  Naszym zdaniem obecna 
wycena rynkowa spółki dobrze odzwierciedla ryzyka związane z otoczeniem spółki. 
Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 

Wyniki 4Q2011 
Wyniki TVN okazały się nieco słabsze od naszych oczekiwań. Negatywnym zaskoczeniem jest 
dynamika przychodów reklamowych, gdzie internet powiększył wpływy o zaledwie 1%. W 
reklamie telewizyjnej spadek ten sięgnął aŜ o 5% z włączeniem reklamy sprzedawanej przez ‘n’ 
i o 7,1% z uwzględnieniem jedynie segmentu telewizyjnego. W sumie przychody reklamowe 
Grupy spadły o 5,8% do 428,6 mln PLN (wobec 451,1 mln PLN naszej prognozy). Spadek 
przychodów reklamowych w telewizji częściowo został zrekompensowany oszczędnościami 
dzięki czemu EBITDA segmentu obniŜyła się tylko o 15 mln PLN do 217,3 mln PLN. Dzięki 
wyŜszej od zakładanej przez nas obniŜce kosztów w segmencie telewizji EBITDA ukształtowała 
się na poziomie naszych oczekiwań. EBITDA segmentu internetowego wzrosła z 25,3 mln PLN 
do 28,8 mln PLN i była zgodna z naszymi oczekiwaniami. EBITDA segmentu płatnej telewizji 
wyniosła -9,4 mln PLN, co pozwoliło ‘n’ osiągnąć pozytywny wynik na tym poziomie w skali 
całego roku. Wynik EBITDA platformy nie został jednak skonsolidowany. Choć wyniki 
wszystkich segmentów były zbliŜone do naszych oczekiwań na poziomie skonsolidowanym 
powstało odchylenie (181,8 mln PLN wobec 194,3 mln PLN prognozy). Wynika ono z wyŜszego 
pomniejszenia wyniku z tytułu pozycji uzgadniających (23,4 mln PLN wobec 13,3 mln PLN 
przed rokiem). Saldo na działalności finansowej było zbliŜone do naszych oczekiwań, podobnie 
jak obciąŜenie podatkowe Grupy. Wynik na działalności kontynuowanej wyniósł 79,5 mln PLN 
przy 85,9 mln PLN naszej prognozy. WyŜsza okazała się strata z działalności kontynuowanej, 
co moŜe być związane z brakiem aktywa podatkowego rozpoznanego w związku ze stratami 
generowanymi przez platformę ‘n’. 
 
TPSA zaangaŜuje się kapitałowo w nC+? 
Zdaniem Prezesa TVN Markusa Tellenbacha TPSA moŜe być zainteresowana udziałami w 
platformie cyfrowej powstałej z połączenia platformy 'n' i Cyfry+. Scenariusz taki jest naszym 
zdaniem moŜliwy. TPSA juŜ ściśle współpracuje z TVN w segmencie płatnej telewizji wspierając 
dystrybucję oraz uczestnicząc w ofercie łączonej z usługą szerokopasmowego dostępu do 
internetu. Operacyjnie więc decyzja TPSA o zaangaŜowaniu kapitałowym niewiele by zmieniła 
w obrazie rynku płatnej telewizji. Z punktu widzenia samej transakcji, TVN ma mieć w 
połączonym podmiocie 32% akcji i kolejne rozwodnienia na tej części aktywów udziałów mają 
coraz mniejszy wpływ na Grupę.  
 
Wyniki oglądalności stacji telewizyjnych w lutym 
Całodobowa oglądalność ogółem TVN spadła w lutym z 14,0% do 13,8%. Udział w widowni 
Polsatu wzrósł w tym samym czasie z 14,1% do 14,8%. Spadła równieŜ widownia stacji telewizji 
publicznej: TVP1 z 19,6% do 16,6%, a TVP2 z 13,9% do 13,1%. W skali całej Grupy TVN udział 
w widowni wzrósł z 19,4% do 20,4%, Grupy Polsat wzrósł z 17,6% do 19,2%, a telewizji 
publicznej spadł z 38,8% do 35,6%.   
Z kolei całodobowa oglądalność w grupie komercyjnej (16-49 lat) Polsatu wzrosła w lutym z 
16,1% do 16,8%. W tym samym czasie oglądalność kanału TVN spadła z 15,0% do 14,4%. 
Udział TVP1 spadł z 15,4% do 13,1%, a TVP2 z 12,4% do 11,1%. W skali całej Grupy Polsat 
oglądalność wzrosła z 19,9% do 21,5%, a w Grupie TVN z 20,3% do 21,1%. Oglądalność stacji 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 123,4 2 490,7 17,3% 2 466,1 -1,0% 2 785,8 13,0% Liczba akcji (mln) 341,9

EBITDA 794,8 610,7 -23,2% 659,8 8,0% 716,7 8,6% MC (cena bieŜąca) 3 743,6

marŜa EBITDA 37,4% 24,5% 26,8% 25,7% EV (cena bieŜąca) 6 267,2

EBIT 612,1 363,8 -40,6% 432,7 18,9% 459,8 6,3% Free float 43,7%

Zysk netto 420,8 42,8 -89,8% -317,4 296,1

P/E 8,9 87,5 12,6 Zmiana ceny: 1m -2,4%

P/CE 6,2 12,9 6,8 Zmiana ceny: 6m -18,9%

P/BV 2,9 3,0 3,5 2,7 Zmiana ceny: 12m -36,0%

EV/EBITDA 7,1 9,9 9,5 8,4 Max (52 tyg.) 18,5

Dyield (%) 7,0 2,8 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 9,0

TVN (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 10,95 PLN Cena docelowa: 10,3 PLN
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telewizji publicznej spadła z 31,1% do 28,3%. Nadal widoczny jest trend spadku oglądalności 
duŜych stacji telewizyjnych, któremu póki co opiera się tylko Polsat dzięki poszerzonemu 
zasięgowi. Oczekujemy, Ŝe w maju kiedy wygaśnie pozytywny efekt bazy zasięgu oglądalność 
Polsatu moŜe charakteryzować się juŜ niŜszymi dynamikami. W tej chwili oglądalność stacji 
naleŜących do Polsatu i TVN podtrzymywana jest przez stacje tematyczne, jednak odbywa się 
to naszym zdaniem przy coraz większym koszcie kontentu. W lutym widoczna jest zwłaszcza 
bardzo wysoka oglądalność stacji informacyjnych (TVN24, Polsat News i TVP Info).  

Oczekiwana decyzja UOKiK na początku lata? 
TVN optymistycznie zakłada, Ŝe decyzja UOKiK dotycząca połączenia platformy "n" i Cyfry Plus 
moŜe nastąpić na początku lata. Podobny harmonogram TVN przedstawiał teŜ zaraz po 
transakcji w grudniu. WciąŜ są to jednak jedynie domniemania na temat moŜliwego terminu 
decyzji UOKiK. Wydaje się, Ŝe termin przedstawiony przez TVN jest dość optymistyczny i 
bardzo prawdopodobna jest późniejsza decyzja Urzędu.  
 
Łukasz Wejchert nie wyklucza kupna Onetu 
W wywiadzie udzielonym prasie Łukasz Wejchert nie wykluczył zainteresowania zakupem 
Onetu od TVN. Zarząd TVN nada podkreśla, Ŝe Onet jest integralną częścią Grupy. Gdyby 
jednak doszło do takiej transakcji byłaby to z pewnością negatywna informacja, gdyŜ wobec 
coraz silniejszej konkurencji w segmencie telewizyjnym oraz zmiany preferencji społeczeństwa 
w zakresie konsumpcji mediów to internet wyrasta powoli na obszar, w którym kryją się 
największe perspektywy na rynku mediowym, a tym samym i przyszłość TVN. 
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IT 
Wstrzymanie na 3 miesiące części funduszy z POIG 
KE wstrzymała na 3 miesiące wypłatę 312 mln EUR dotacji w ramach POIG. Z POIG 
finansowane są teŜ m.in. duŜe projekty administracji publicznej. ZastrzeŜenia KE dotyczą 
jednak projektów realizowanych przez przedsiębiorców w ramach innych osi priorytetowych. 
Komisja stosuje jednak taką praktykę, Ŝe blokuje naraz większą pulę środków niŜ dotyczy tego 
jej zastrzeŜenia (podobno uwagi są do 30 mln EUR). W tej chwili nie widzimy zagroŜenia, by 
wstrzymanie środków mogłoby negatywnie przełoŜyć się na kluczowe z punktu widzenia 
sektora IT projekty.  
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AB zaprezentowało dobre wyniki za drugi kwartał swojego roku obrotowego. Szczególnie 
dobre wyniki Grupa AB osiągnęła na rynku czeskim, gdzie wynik brutto w czwartym 
kwartale wyniósł 15,5 mln PLN. W konsekwencji po pierwszym półroczu spółka ma juŜ 
31,7 mln PLN zysku netto, przy 40,3 mln PLN naszej rocznej prognozy. Poziom ten 
powinien zostać bez trudu osiągnięty. Zwracamy jednak uwagę, Ŝe w drugim półroczu 
roku obrotowego 2011/2012 będziemy mieli z duŜym prawdopodobieństwem do czynienia 
ze znacznym osłabieniem kursu czeskiej korony względem polskiego złotego. Oznacza 
to, Ŝe czynnik walutowy, który mocno wspierał w pierwszym półroczu wpływ czeskiego 
ATC na skonsolidowane wyniki AB będzie teraz oddziaływał negatywnie na rezultaty i z 
tego względu nie naleŜy się spodziewać, by nasza prognoza miała zostać w istotnym 
stopniu przekroczona. Z drugiej strony notowania AB w ostatnim okresie wzrosły 
realizując przewidziany przez nas w poprzednim raporcie potencjał wzrostowy. W 
związku z powyŜszym obniŜamy naszą rekomendację dla akcji spółki do trzymaj. 

Zgodnie z oczekiwaniami 
Wyniki AB wypracowane w drugim kwartale roku obrotowego 2011/2012 są zgodne z naszymi 
oczekiwaniami i nieco słabsze od konsensusu rynkowego. Skonsolidowane przychody sięgnęły 
1429,0 mln PLN (+3,7% vs. nasza prognoza). Największym kontrybutorem do przychodów był 
rynek polski, na którym spółka zrealizowała około 793 mln PLN zewnętrznej sprzedaŜy. Na 
rynku czeskim AB zrealizowało 553,7 mln PLN przychodów ze sprzedaŜy poza Grupę. 
Przychody zrealizowane na rynku czeskim to 82,2 mln PLN.  
 

W kategoriach wyniku netto kluczowy okazał się jednak rynek czeski, gdzie spółka uzyskała 
15,5 mln PLN zysku brutto. Wynik osiągnięty na rynku polskim to 10,2 mln PLN, przy 0,6 mln 
PLN zysku brutto wypracowanym na rynku słowackim.  
 

Na poziomie całej Grupy zwraca uwagę niska marŜa brutto na sprzedaŜy (zaledwie 4,9% przy 
prognozowanych przez nas 5,9%) oraz niskie ujemne saldo na pozostałej działalności 
operacyjnej, gdzie spółka zazwyczaj księgowała wysokie rezerwy na przyszłe bonusy dla sieci 
sprzedaŜowych (-0,2 mln PLN wobec prognozowanych -12,0 mln PLN). Saldo tych odchyleń vs. 
nasze oczekiwania było w przybliŜeniu zerowe i pozytywne odchylenie od szacowanego przez 
nas wyniku operacyjnego wynikło przede wszystkim z niŜszych kosztów ogólnych działalności 
(36,5 mln PLN vs. 39,1 mln PLN prognozy). 
 

Na nieco niŜszy od naszych oczekiwań wynik netto wpłynęło saldo na działalności finansowej, 
które wyniosło -7,8 mln PLN (-2,7 mln PLN prognozy). Główną pozycją salda są ujemne róŜnice 
kursowe. Pojawienie się tej pozycji jest zaskakujące, gdyŜ spółka przeszła na rachunkowość 
zabezpieczeń i w związku z tym róŜnice kursowe powinny być uwzględnione w marŜy brutto, 
bądź przeszacowane przez kapitały własne. Mimo pojawienia się tej pozycji spółka osiągnęła 
jednak 21,6 mln PLN zysku netto.  
 

Przepływ operacyjny był w czwartym kwartale tradycyjnie ujemny z uwagi na duŜe 
zaangaŜowanie środków w kapitale obrotowym. W porównaniu do stanu z ubiegłego roku widać 
istotną poprawę w tym zakresie (-25,5 mln PLN przepływu z działalności operacyjnej w 
2Q2011/2012 vs. -108,0 mln PLN w 2Q2010/2011).  
 

Podsumowując, mimo Ŝe wyniki okazały się nieco słabsze od oczekiwań rynkowych to 
odbieramy je umiarkowanie pozytywnie. Po 6 miesiącach bieŜącego roku obrotowego spółka  
ma juŜ wypracowane 31,7 mln PLN zysku netto, co czyni naszą całoroczną prognozę (40,3 mln 
PLN zysku netto) bardzo konserwatywną. 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009/10 2010/11 zmiana 2011/12P zmiana 2012/13P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 882,1 3 564,4 23,7% 3 671,8 3,0% 3 850,6 4,9% Liczba akcji (mln) 16,1

EBITDA 66,3 69,7 5,2% 69,9 0,2% 73,4 5,0% MC (cena bieŜąca) 350,7

marŜa EBITDA 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% EV (cena bieŜąca) 490,6

EBIT 58,3 60,9 4,5% 61,1 0,4% 64,3 5,3% Free float 38,9%

Zysk netto 35,2 51,7 46,9% 40,3 -21,9% 43,5 7,8%

P/E 10,0 6,8 8,7 8,1 Zmiana ceny: 1m -5,5%

P/CE 8,1 5,8 7,1 6,7 Zmiana ceny: 6m 4,4%

P/BV 1,2 1,1 1,0 0,9 Zmiana ceny: 12m -13,6%

EV/EBITDA 7,1 7,3 7,0 6,4 Max (52 tyg.) 27,0

Dyield (%) 1,4 1,5 1,1 1,2 Min (52 tyg.) 17,3

AB (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 21,72 PLN Cena docelowa: 22,5 PLN
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`

Spodziewamy się, Ŝe Action bardzo pozytywnie zaskoczy wynikami za czwarty kwartał 
2011 roku. Jednocześnie sądzimy, Ŝe w bieŜącym roku obrotowym będzie spółce bardzo 
trudno powtórzyć znakomite osiągnięcia ubiegłego roku.  DuŜy wpływ na wzrost 
wyników 2011 roku miał bowiem eksport towarów do pozostałych krajów unijnych, 
którego rentowność i wolumen dodatkowo wspierał dynamiczny trend deprecjacji 
polskiej waluty względem euro jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. 
W przypadku stabilnych kursów, bądź teŜ umocnienia złotego trudno według nas będzie 
utrzymać poziomy sprzedaŜy i rentowności obserwowane w 2H2011. Dodatkowo wynik 
operacyjny 2011 roku wsparty jest zyskiem rozpoznanym na sprzedaŜy udziałów w A.pl 
w wysokości 2,5 mln PLN, a dodatkowym obciąŜeniem dla wyników 2012 roku będzie 
umowa sponsorska z Legią Warszawa. W związku z powyŜszym obniŜamy naszą 
rekomendację dla spółki do redukuj. 

 
 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2008/09 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 3 079,4 2 105,9 -31,6% 2 818,7 33,8% 2 787,6 -1,1% Liczba akcji (mln) 17,0

EBITDA 49,9 46,2 -7,4% 70,8 53,2% 64,0 -9,6% MC (cena bieŜąca) 394,3

marŜa EBITDA 1,6% 2,2% 2,5% 2,3% EV (cena bieŜąca) 476,3

EBIT 38,1 34,6 -9,2% 59,5 72,1% 52,0 -12,5% Free float 36,8%

Zysk netto 23,3 25,8 10,7% 44,7 73,3% 37,9 -15,2%

P/E 16,9 15,3 8,8 10,4 Zmiana ceny: 1m 11,2%

P/CE 11,2 10,5 7,0 7,9 Zmiana ceny: 6m 51,2%

P/BV 2,4 2,1 1,8 1,6 Zmiana ceny: 12m 19,8%

EV/EBITDA 8,9 10,1 6,7 7,2 Max (52 tyg.) 23,5

Dyield (%) 3,5 3,5 1,8 2,0 Min (52 tyg.) 13,5

Action (Redukuj)
Cena bieŜąca: 23,25 PLN Cena docelowa: 18,1 PLN
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Wyniki jakie ASBIS osiągnął w czwartym kwartale 2011 roku pozwoliły na znaczne 
przekroczenie prognozy zarządu, która przewidywała 3,0-4,5 mln USD zysku netto. W 
bieŜącym roku spółka w ograniczonym juŜ zakresie korzystać będzie na spowodowanych 
powodziami w Azji wyŜszych marŜach w dystrybucji dysków twardych. Z drugiej strony 
drugie półrocze 2011 roku pokazało bardziej efektywne zabezpieczanie działalności 
przed ryzykiem kursowym. W wypadku, gdyby nowa strategia zabezpieczeń okazała się 
skuteczna ASBIS uniknąłby strat porównywalnych do poniesionych w 2Q2011 kiedy to 
na samej dewaluacji białoruskiego rubla spółka straciła blisko 3,5 mln USD. 
Uwzględniając brak wpływu wydarzeń jednorazowych spodziewamy się, Ŝe ASBIS będzie 
w stanie w bieŜącym roku wypracować porównywalny wynik netto do osiągniętego w 
2011 roku. Od listopada kurs spółki wzrósł o 136% dyskontując lepszą koniunkturę w 
branŜy dystrybucji IT i prognozowany przez nas potencjał wzrostowy. Na naszych 
prognozach spółka notowana jest aktualnie przy wskaźnikach 9,5xP/E 2012 i 5,3xEV/
EBITDA 2012, co nadal implikuje odpowiednio 1,5% premii i 10,6% dyskonta w stosunku 
do spółek porównywalnych jednak poziom taki uwaŜamy za uzasadniony większą 
niepewnością panującą na głównych rynkach zbytu spółki. Podtrzymujemy 
rekomendację trzymaj. 
  
Wyniki 4Q2011 
Wyniki czwartego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niewielki wpływ na wyniki 
miały róŜnice kursowe, które per saldo obniŜyły zysk przed opodatkowaniem o 0,3 mln USD. 
Poza dobrymi rezultatami rachunku wyników zwracamy uwagę na bardzo wysoki przepływ 
finansowy z działalności operacyjnej wypracowany w kwartale, który sięgnął 30,7 mln USD. 
Pozwoliło to zredukować zadłuŜenie netto spółki w tym okresie z 43,6 mln PLN do 1,9 mln USD. 
Za redukcją zadłuŜenia częściowo stoi większe wykorzystanie faktoringu w okresie (wartość 
zobowiązań faktoringowych wzrosła q/q z 23,3 mln USD do 29,8 mln USD), jednak nawet z 
pominięciem tych zmian redukcję kapitału obrotowego w czwartym kwartale naleŜy uznać za 
imponującą. 
  

Przychody ze sprzedaŜy były stabilne r/r. W rozbiciu geograficznym największe zmiany w 
porównaniu do 4Q2010 zaszły na obszarze krajów byłego ZSRR, gdzie sprzedaŜ spadła o 5,6% 
do 202,3 mln USD oraz na obszarze Europy Zachodniej, gdzie przychody wzrosły o 15% do 
31,0 mln USD.  
  

MarŜa brutto na sprzedaŜy wyniosła 6,3% mimo negatywnego wpływu róŜnic kursowych. Za 
główny czynnik wpływający na poprawę rentowności uznajemy powódź w Tajlandii, która 
doprowadziła do duŜego rozszerzenia marŜ realizowanych na sprzedaŜy dysków twardych 
(12,4% udziału w przychodach 4Q2011). Efekt podwyŜszonych marŜ powinien być widoczny w 
ograniczonym zakresie równieŜ w pierwszym półroczu 2012 roku. Koszty sprzedaŜy i ogólnego 
zarządu wyniosły 18,8 mln USD i były o 3,0 mln USD wyŜsze od naszych oczekiwań. Spółce 
nie udało się zrealizować postawionego sobie wcześniej celu w postaci zmniejszenia r/r udziału 
kosztów ogólnych działalności w przychodach. Wytłumaczeniem moŜe być tutaj bardzo wysoki 
poziom realizowanej marŜy brutto, od której częściowo uzaleŜnione są teŜ koszty sprzedaŜy. 
 
Dywidenda za 2011 rok? 
Zarząd spółki zapowiada wypłatę co najmniej 20% zysku w formie dywidendy. Informację 
odbieramy pozytywnie. Spółka w tym roku wyjątkowo łatwo moŜe sobie pozwolić  na wypłatę 
zysku, bo poza dobrymi wynikami pokazała w czwartym kwartale naprawdę bardzo dobry cash 
flow operacyjny i bardzo zredukowała swoje zadłuŜenie. Przy załoŜeniu wypłaty dywidendy na 
minimalnym poziomie (20% zysku), przy kursie 3,0 USD/PLN spółka wypłaciłaby 0,06 PLN na 
akcję, co przekłada się przy obecnym kursie (2,44 PLN za akcję) na stopę dywidendy na 
poziomie 2,4%. 
 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln USD) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 167,9 1 435,1 22,9% 1 482,1 3,3% 1 533,7 3,5% Liczba akcji (mln) 55,5

EBITDA 5,8 12,4 114,4% 18,7 50,7% 17,7 -5,5% MC (cena bieŜąca) 155,4

marŜa EBITDA 0,5% 0,9% 1,3% 1,2% EV (cena bieŜąca) 254,4

EBIT 2,9 9,4 226,4% 15,7 66,1% 14,6 -7,0% Free float 39,0%

Zysk netto -3,2 0,9 5,4 471,0% 5,2 -3,3%

P/E 52,6 9,2 9,5 Zmiana ceny: 1m 16,7%

P/CE 12,7 5,9 6,0 Zmiana ceny: 6m 67,7%

P/BV 0,5 0,5 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m -29,3%

EV/EBITDA 10,6 7,3 4,4 5,3 Max (52 tyg.) 4,0

Dyield (%) 0,0 0,0 6,5 6,3 Min (52 tyg.) 1,1

Cena docelowa: 2,6 PLN

ASBIS (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 2,8 PLN
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W marcu prognozy Zarządu na 2012 rok 
Zarząd ASBIS planuje opublikować w marcu prognozę na 2012 rok. Na chwilę obecną 
kierownictwo spółki przewiduje kilkuprocentowy wzrost przychodów i poprawę wyników na 
wszystkich poziomach. Co prawda na wyniki 2Q2011 roku negatywnie wpływały zdarzenia 
jednorazowe, m.in. dewaluacja rubla na Białorusi (3,5 mln USD straty zrealizowanej na tym 
wydarzeniu), ale z drugiej strony wpływ na znakomite wyniki 4Q równieŜ miały zdarzenia o 
charakterze jednorazowym. Dlatego teŜ uwaŜamy, Ŝe powtórzenie w 2012 roku zeszłorocznych 
wyników jest bardziej realnym celem w niestabilnym otoczeniu jakiego naleŜy oczekiwać w 
bieŜącym roku.  
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NajwaŜniejszym czynnikiem wpływającym na notowania Asseco Poland w zeszłym 
miesiącu były szczegóły dotyczące planowanej emisji na NASDAQ. Pozytywnie przyjęte 
przez inwestorów zostały zwłaszcza dwie informacje: po pierwsze minimalna cena emisji 
ma wynieść 60 PLN za akcję, co zapobiega rozwodnieniu obecnych akcjonariuszy. Po 
drugie, środki pozyskane z emisji mają posłuŜyć do wykupu mniejszościowych 
akcjonariuszy w spółkach zaleŜnych, a nie jak na sfinansowanie nowych akwizycji, do 
których inwestorzy podchodzą bardzo niechętnie. Drugą informacją, jaka miała wpływ na 
notowania Asseco Poland było ogłoszenie wezwania na 100% akcji Sygnity. Choć wielu 
inwestorów wątpi w istnienie synergii z połączenia tych dwóch podmiotów uwaŜamy, Ŝe 
sam fakt zwiększenia ekspozycji na segment publicznych w przededniu rozstrzygania 
duŜych przetargów na budowę elektronicznej administracji czyni transakcję korzystną z 
punktu widzenia Asseco Poland. Podtrzymujemy rekomendacje kupuj.  

Wezwanie Asseco na 100% akcji Sygnity  
Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity po cenie 21,0 PLN za akcję. Termin 
przyjmowania zapisów to 12 marca - 10 kwietnia 2012 roku. Warunkiem dojścia wezwania do 
skutku jest złoŜenie zapisów przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 66,9% kapitału 
zakładowego Sygnity oraz zgoda na przejęcie ze strony UOKiK. Naszym zdaniem cena 
zaoferowana w wezwaniu jest zbyt niska by wezwanie mogło dojść do skutku. Implikuje ona 
zaledwie 2,5% premii w relacji do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego wezwanie, a zatem 
nie uwzględnia chociaŜby premii za kontrolę. Cena 21,0 PLN przekłada się na wskaźniki 
6,0xEV/EBITDA 2012 (10,5% dyskonta w stosunku do spółek porównywalnych) oraz 14,5xP/E 
2012 (25,8% premii w relacji do spółek z porównywalnych). Z pominięciem amortyzacji firmy z 
przejęcia skorygowany wskaźnik wynosi juŜ jednak 12,8xP/E 2012, co oznacza 10% premii. 
NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe Sygnity po pięcioletnim okresie generowania strat dopiero 
wkracza w rentowność i z uwagi na bliskość poziomu break even wskaźniki P/E mogą 
pozostawać wyŜsze niŜ u konkurentów.  Dlatego teŜ uwaŜamy, Ŝe Asseco Poland by dokonać 
przejęcia Sygnity będzie musiało podnieść oferowaną cenę. Z punktu widzenia Asseco Poland 
zakup Sygnity jest dobrym pomysłem. Sygnity jest jednym z głównych krajowych konkurentów 
Asseco do duŜych kontraktów publicznych z zakresu elektronicznej administracji jakie mają być 
rozstrzygane w najbliŜszych miesiącach. Przejęcie Sygnity zwiększa zatem udziały Asseco w 
polskim rynku informatycznym w przededniu nadejścia na nim tłustych lat. Poprzez przejęcie 
Asseco Poland  istotnie wzmacnia swoją pozycję w sektorze utilities, czy w obszarze rozwiązań 
dla domów maklerskich. Przejęcie umoŜliwia teŜ cięcia kosztów back office obydwu spółek, 
choć w tym zakresie rozproszona działalność jaką charakteryzuje się segment integracji 
częściowo ogranicza naszym zdaniem potencjał. 
 
Wezwanie bez wpływu na plany co do dywidendy 
Wezwanie ogłoszone przez Asseco Poland na akcje Sygnity nie zmienia planów przeznaczenia 
przez Asseco od 170 do 200 mln PLN na wypłatę dywidendy za 2011 r. MoŜliwości gotówkowe 
ze strony Asseco Poland są na tyle duŜe, Ŝe przeprowadzenie akwizycji rzeczywiście nie 
powinno utrudnić wypłaty dywidendy w zakładanej wysokości. Akwizycja mogłaby mieć jednak 
wpływ na wielkość środków przeznaczonych na buyback w bieŜącym roku. 
 
ZłoŜenie wniosków o dopuszczenie do przetargu w ARiMR 
Asseco Poland, Comarch i Sygnity znalazły się wśród dziewięciu podmiotów, które złoŜyły 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na utrzymanie i rozwój aplikacji SIA, PA, PZ 
SIP, FOTO SIP na lata 2013-2015 dla ARiMR. Obecnie rozwojem tych aplikacji zajmuje się HP, 
które dostało ich utrzymanie na 2012 rok z wolnej ręki i dostanie za nie około 75 mln PLN. 
Utrzymanie w okresie 2013-2015 moŜe więc być odpowiednio droŜsze. Póki co jest to wstępny 
etap postępowania. Samo zgłoszenie do udziału nie ma materialnego wpływu na spółki. 
Kontrakt moŜe być jednak waŜnym elementem portfeli zamówień spółek w przyszłym roku. 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-27

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 3 050,3 3 237,7 6,1% 4 863,4 50,2% 4 862,1 0,0% Liczba akcji (mln) 77,6

EBITDA 646,1 695,0 7,6% 839,7 20,8% 844,3 0,5% MC (cena bieŜąca) 4 033,4

marŜa EBITDA 21,2% 21,5% 17,3% 17,4% EV (cena bieŜąca) 4 969,3

EBIT 525,5 569,0 8,3% 668,5 17,5% 688,6 3,0% Free float 66,8%

Zysk netto 373,4 415,1 11,2% 402,2 -3,1% 421,2 4,7%

P/E 10,8 9,7 10,0 9,6 Zmiana ceny: 1m 9,0%

P/CE 8,2 7,5 7,0 7,0 Zmiana ceny: 6m 29,0%

P/BV 0,9 0,7 0,6 0,6 Zmiana ceny: 12m 0,6%

EV/EBITDA 6,9 7,0 5,9 5,6 Max (52 tyg.) 54,6

Dyield (%) 2,8 2,8 3,5 3,1 Min (52 tyg.) 35,5

Asseco Poland (Kupuj)
Cena bieŜąca: 52 PLN Cena docelowa: 65 PLN
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ComArch WIG

Wyniki Comarchu w czwartym kwartale oceniamy jako dobre. Mimo fantastycznego 
drugiego półrocza spółka notowana jest wciąŜ jednak na historycznym wyniku 2011 roku 
przy 13,4xP/E 2011 i 5,7XEV/EBITDA 2011, a zatem z odpowiednio 24% premią i 4% 
dyskontem w stosunku do spółek porównywalnych. Tymczasem uwaŜamy, Ŝe w 
bieŜącym roku trudno będzie Comarchowi powtórzyć ubiegłoroczne rezultaty, co jest z 
kolei zakładane w porównywalnych spółkach. Około 7,0 mln PLN Comarch zarobił w 2011 
roku na sprzedaŜy piłkarzy przez Cracovię. Ponadto, nowo utworzona placówka 
diagnostyczna w Krakowie funkcjonować będzie bez kontraktu z NFZ a co za tym idzie 
wygeneruje według oczekiwań zarządu 5-7 mln PLN straty operacyjnej. W odniesieniu do 
Comarch SuB dostrzegamy starania zmierzające w celu przywrócenia spółce 
rentowności polegające m.in. na redukcji zatrudnienia w spółce zaleŜnej (spadek liczby 
zatrudnionych z 318 pracowników na koniec 2010 roku przez 281 pracowników na koniec 
1H2011, 273 pracowników na koniec 3Q2011 do 250 pracowników na koniec 2011 roku). 
Obawiamy się jednak, Ŝe wobec stałego spadku przychodów Comarch SuB we 
wszystkich obszarach wprowadzone cięcia kosztów mogą okazać się niewystarczające 
do osiągnięcia progu rentowności juŜ w tym roku. Podtrzymujemy rekomendację 
redukuj. 

ZłoŜenie wniosków o dopuszczenie do przetargu w ARiMR 
Asseco Poland, Comarch i Sygnity znalazły się wśród dziewięciu podmiotów, które złoŜyły 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na utrzymanie i rozwój aplikacji SIA, PA, PZ 
SIP, FOTO SIP na lata 2013-2015 dla ARiMR. Obecnie rozwojem tych aplikacji zajmuje się HP, 
które dostało ich utrzymanie na 2012 rok z wolnej ręki i dostanie za nie około 75 mln PLN. 
Utrzymanie w okresie 2013-2015 moŜe więc być odpowiednio droŜsze. Póki co jest to wstępny 
etap postępowania. Samo zgłoszenie do udziału nie ma materialnego wpływu na spółki. 
Kontrakt moŜe być jednak waŜnym elementem portfeli zamówień spółek w przyszłym roku. 
 
Kontrakt z MAiC  
Comarch podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na świadczenie usługi 
wsparcia systemu ePuap. Wartość zlecenia to 10,55 mln PLN brutto. Zlecenie zostało udzielone 
według procedury ograniczonej przyśpieszonej. Comarch będzie świadczył usługi wsparcia 
systemu ePuap przez 10 miesięcy. Wielkość kontraktu jest nieznaczna wobec skali działalności 
całej Grupy (około 1,0% prognozy przychodów na 2012 rok).  
 
Wywiad z Prezesem Filipiakiem 
W wywiadzie udzielonym prasie Prezes Comarchu poinformował, Ŝe wyniki EBIT i EBITDA  
2011 roku powinny być nieco lepsze od tych, które spółka osiągnęła w 2010 roku. Jednocześnie 
Prezes poinformował, Ŝe backlog na 2012 rok jest istotnie wyŜszy od ubiegłorocznego (nie 
podał jednak dokładnych wartości). Nie będzie jednak dywidendy z zysku za 2011. W 
najbliŜszych tygodniach Comarch ma teŜ dofinansować Cracovię około 15 mln PLN. Nasze 
prognozy kwartalne implikują utrzymanie płaskich wyników EBIT i EBITDA. Publikacja raportu 
rocznego przyniesie zatem pewne odchylenie in plus od naszych oczekiwań. Dofinansowanie 
Cracovii jest naszym zdaniem złym pomysłem, jednak informacja o tym fakcie jest juŜ 
zdyskontowana przez inwestorów (Comarch informował o tym fakcie około miesiąca temu). 
RównieŜ brak dywidendy był oczekiwany przez inwestorów. Zwracamy uwagę, Ŝe nawet 
zakładając niewielkie odchylenie od prognoz wyników 2011 roku spółka wciąŜ notowana jest z 
istotną premią do spółek porównywalnych.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-13

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 729,4 761,4 4,4% 784,6 3,1% 825,3 5,2% Liczba akcji (mln) 8,1

EBITDA 56,2 64,4 14,6% 81,3 26,2% 64,8 -20,3% MC (cena bieŜąca) 502,4

marŜa EBITDA 7,7% 8,5% 10,4% 7,9% EV (cena bieŜąca) 463,4

EBIT 14,3 24,8 73,1% 39,6 59,7% 28,3 -28,7% Free float 38,1%

Zysk netto 32,3 43,7 35,5% 37,5 -14,3% 32,1 -14,4%

P/E 15,6 11,5 13,4 15,7 Zmiana ceny: 1m 2,3%

P/CE 6,8 6,0 6,4 7,3 Zmiana ceny: 6m 22,4%

P/BV 0,9 0,9 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m -33,2%

EV/EBITDA 7,3 6,4 5,7 7,0 Max (52 tyg.) 98,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 46,7

Cena bieŜąca: 62,4 PLN Cena docelowa: 45,9 PLN

ComArch (Redukuj)
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Sygnity WIG

ChociaŜ wyniki czwartego kwartału osiągnięte przez spółkę stanowiły negatywne 
zaskoczenie to jednak cały 2011 rok przyniósł spełnienie większości celów postawionych 
sobie przez zarząd, a za znaczącą poprawą wyników stało przede wszystkim 
wprowadzenie duŜych oszczędności kosztowych. Oczekujemy, Ŝe bieŜący rok będzie stał 
pod znakiem dalszej redukcji kosztów działalności płynącej z rozpoznania 
ubiegłorocznych cięć w skali całego roku oraz dalszej optymalizacji wydatków 
(szczególnie w obszarze kosztów najmu i kosztów finansowania). Ponadto spodziewamy 
się, Ŝe 2012 rok przyniesie równieŜ aktywizację strony przychodowej i osiągnięcie 
poprawy wyników dzięki wzrostowi skali działalności Sygnity. Obecny portfel zamówień 
spółki jest około 21% wyŜszy w ujęciu r/r, mimo Ŝe nie uwzględnia duŜego zamówienia w 
ramach projektu na e-zdrowie, jakie najprawdopodobniej przypadnie Sygnity w 
najbliŜszych tygodniach. W 2012 rok rozstrzygana będzie jeszcze duŜa ilość zamówień w 
ramach budowy elektronicznej administracji (finansowanej z POIG 7), które dodatkowo 
mogą zasilać portfel zamówień spółki.  Wsparciem dla notowań spółki w perspektywie 
najbliŜszego miesiąca będzie teŜ wezwanie jakie na jej akcje ogłosiło Asseco Poland. 
UwaŜamy, ze zaoferowane 21 PLN za akcje moŜe okazać się zbyt małą kwotą by 
przekonać akcjonariuszy do odpowiedzi na wezwanie. Z drugiej strony jednak nie ma 
gwarancji, Ŝe Asseco Poland zdecyduje się na podniesienie ceny w wezwaniu, a obecna 
cena rynkowa spółki pozostaje blisko naszej fundamentalnej wyceny. W związku z 
powyŜszym obniŜamy naszą rekomendację do trzymaj. 
 
Wyniki 4Q2011 - słabiej od oczekiwań, wyŜsze rezerwy 
Wyniki Sygnity za ostatni kwartał 2011 roku okazały się słabsze od naszych oczekiwań. Na 
wyniki wpływ miały dwa zdarzenia jednorazowe: po pierwsze w związku z odstąpieniem przez 
jednego z klientów od umowy podpisanej w 2006 roku spółka utworzyła w cięŜar wyników 
rezerwę na kwotę około 4,3 mln PLN. Po drugie wobec silnego osłabienia złotego w czwartym 
kwartale Sygnity poniosło około 3 mln PLN strat na róŜnicach kursowych od zamówień na 
sprzęt potrzebny do realizacji projektów infrastrukturalnych. W naszych prognozach 
zakładaliśmy wystąpienie tego drugiego wydarzenia na kwotę 6 mln PLN. Nawet z pominięciem 
wydarzeń jednorazowych wyniki były zatem słabsze od naszych oczekiwań.  
 

Skonsolidowane przychody Sygnity wyniosły w czwartym kwartale 218,3 mln PLN (vs. 
oczekiwane 204 mln PLN), przy marŜy brutto na poziomie 14,6% (wobec prognozowanej przez 
nas 16,3%). Przyczyną bardzo słabej rentowności brutto w czwartym kwartale były z jednej 
strony powyŜsze zdarzenia jednorazowe, z drugiej wyŜszy niŜ w poprzednich kwartałach udział 
w przychodach sprzedaŜy sprzętu i towarów, na co wpływ miało przede wszystkim zamówienie 
dla MON na blisko 80 mln PLN. Koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu wyniosły 25,8 mln PLN, 
przy zakładanych 20,5 mln PLN. Negatywne zaskoczenie na tym poziomie, które w duŜej 
mierze odpowiada za odchylenie ostatecznych wyników od naszych prognoz jest spowodowane 
wyŜszymi o około 1,5 mln PLN kosztami czynszów (co jest związane ze słabym złotym), 
kosztami marketingowymi nowego pionu SMB oraz marketingu (około 2,0 mln PLN) oraz 
dodatkowymi kosztami premii dla pracowników (2,0 mln PLN).   
 
Wezwanie Asseco na 100% akcji Sygnity  
Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity po cenie 21,0 PLN za akcję. Termin 
przyjmowania zapisów to 12 marca - 10 kwietnia 2012 roku. Warunkiem dojścia wezwania do 
skutku jest złoŜenie zapisów przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 66,9% kapitału 
zakładowego Sygnity oraz zgoda na przejęcie ze strony UOKiK. Naszym zdaniem cena 
zaoferowana w wezwaniu jest zbyt niska by wezwanie mogło dojść do skutku. Implikuje ona 
zaledwie 2,5% premii w relacji do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego wezwanie, a zatem 
nie uwzględnia chociaŜby premii za kontrolę. Cena 21,0 PLN przekłada się na wskaźniki 
6,0xEV/EBITDA 2012 (10,5% dyskonta w stosunku do spółek porównywalnych) oraz 14,5xP/E 
2012 (25,8% premii w relacji do spółek z porównywalnych). Z pominięciem amortyzacji firmy z 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 563,2 524,0 -7,0% 566,0 8,0% 611,8 8,1% Liczba akcji (mln) 11,9

EBITDA -69,1 -7,5 -89,2% 23,4 43,5 86,1% MC (cena bieŜąca) 258,6

marŜa EBITDA -12,3% -1,4% 4,1% 7,1% EV (cena bieŜąca) 280,6

EBIT -103,6 -34,3 -66,9% 8,0 27,6 245,2% Free float 77,4%

Zysk netto -104,5 -42,8 -59,1% 8,2 17,2 109,8%

P/E 31,6 15,1 Zmiana ceny: 1m 13,3%

P/CE 11,0 7,8 Zmiana ceny: 6m 34,0%

P/BV 1,0 1,1 1,1 1,0 Zmiana ceny: 12m 19,0%

EV/EBITDA 12,0 6,2 Max (52 tyg.) 28,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 14,0

Cena docelowa: 23 PLN

Sygnity (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 21,76 PLN
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przejęcia skorygowany wskaźnik wynosi juŜ jednak 12,8xP/E 2012, co oznacza 10% premii. 
NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe Sygnity po pięcioletnim okresie generowania strat dopiero 
wkracza w rentowność i z uwagi na bliskość poziomu break even wskaźniki P/E mogą 
pozostawać wyŜsze niŜ u konkurentów.  Dlatego teŜ uwaŜamy, Ŝe Asseco Poland by dokonać 
przejęcia Sygnity będzie musiało podnieść oferowaną cenę. Z punktu widzenia Asseco Poland 
zakup Sygnity jest dobrym pomysłem. Sygnity jest jednym z głównych krajowych konkurentów 
Asseco do duŜych kontraktów publicznych z zakresu elektronicznej administracji jakie mają być 
rozstrzygane w najbliŜszych miesiącach. Przejęcie Sygnity zwiększa zatem udziały Asseco w 
polskim rynku informatycznym w przededniu nadejścia na nim tłustych lat. Poprzez przejęcie 
Asseco Poland  istotnie wzmacnia swoją pozycję w sektorze utilities, czy w obszarze rozwiązań 
dla domów maklerskich. Przejęcie umoŜliwia teŜ cięcia kosztów back office obydwu spółek, 
choć w tym zakresie rozproszona działalność jaką charakteryzuje się segment integracji 
częściowo ogranicza naszym zdaniem potencjał. 
 
30 mln PLN zysku netto w 2012 roku? 
W ocenie Prezesa Sygnity Norberta Biedrzyckiego, cel jakim jest osiągnięcie w 2012 r. 30 mln 
PLN zysku netto, który wynika z załoŜeń do programu motywacyjnego jest ambitny, ale 
osiągalny. W 2012 roku Sygnity nie będzie juŜ rozpoznawało aktywów podatkowych, więc 
osiągnięcie 30 mln PLN zysku netto będzie tym bardziej trudne (spółka będzie natomiast 
korzystała ze strat z lat ubiegłych gotówkowo poprzez niŜsze podatki zapłacone). Choć duŜym 
bodźcem do poprawy tegorocznych wyników będą duŜe projekty administracyjne sądzimy, Ŝe 
30 mln PLN będzie poza zasięgiem spółki. 
 
ZłoŜenie wniosków o dopuszczenie do przetargu w ARiMR 
Asseco Poland, Comarch i Sygnity znalazły się wśród dziewięciu podmiotów, które złoŜyły 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na utrzymanie i rozwój aplikacji SIA, PA, PZ 
SIP, FOTO SIP na lata 2013-2015 dla ARiMR. Obecnie rozwojem tych aplikacji zajmuje się HP, 
które dostało ich utrzymanie na 2012 rok z wolnej ręki i dostanie za nie około 75 mln PLN. 
Utrzymanie w okresie 2013-2015 moŜe więc być odpowiednio droŜsze. Póki co jest to wstępny 
etap postępowania. Samo zgłoszenie do udziału nie ma materialnego wpływu na spółki. 
Kontrakt moŜe być jednak waŜnym elementem portfeli zamówień spółek w przyszłym roku.  
 
ZłoŜenie oferty w przetargu na dostarczenie blankietów ID 
Sygnity złoŜyło ofertę w przetargu na dostawę nowych blankietów na dowody osobiste. Kontrakt 
ten byłby dla Sygnity bardzo niskomarŜowy, gdyŜ spółka dostarczałaby obce produkty. Ponadto 
pojawiają się spekulacje prasy na temat bardzo moŜliwego uniewaŜnienia obecnego 
postępowania przetargowego. Faworytem na realizację zamówienia jest naszym zdaniem 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.  
 
Zwołanie NWZA 
Na Ŝądanie Legg Mason zwołane zostanie NWZA, którego głównym postanowieniem ma być 
obsadzenie zwalniającego się stanowiska Członka Rady Nadzorczej spółki. NWZA dotyczyć 
będzie technicznych kwestii i nie powinno mieć wpływu na notowania spółki. 
 
Opcje menedŜerskie za 2012 rok przyznane 
Rada Nadzorcza Sygnity przyznała Członkom Zarządu opcje na akcje w ramach programu 
motywacyjnego za 2011 rok, mimo, Ŝe zaraportowany roczny wynik netto ukształtował się 
poniŜej 10 mln PLN, które miało być warunkiem uruchomienia programu. Decyzję swą RN 
argumentowała faktem, iŜ zgodnie z Uchwałą WZ zysk netto ustalany jest bez uwzględnienia 
efektów finansowych zdarzeń niezwiązanych z normalną działalnością Spółki, w tym w 
szczególności: wyniku na przeszacowaniu majątku aktualnego i przyszłego, wyniku na 
sprzedaŜy majątku trwałego, efektów finansowych transakcji pozornych oraz wszystkich 
kosztów związanych z wdroŜeniem i uruchomieniem programu motywacyjnego. Zarząd spółki 
juŜ w swoim sprawozdaniu do wyników 4Q2011 przewidywał, Ŝe program menedŜerski moŜe 
zostać aktywowany. Opcje przypadające na zakończony rok to około 1,9% kapitalizacji spółki. 
Informacja ma zatem naszym zdaniem ograniczony wpływ na notowania i została juŜ w duŜym 
stopniu zdyskontowana po publikacji wyników. 
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Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 4 470,1 7 288,9 63,1% 9 572,0 31,3% 9 657,8 0,9% Liczba akcji (mln) 119,2

EBITDA 33,7 2 770,5 8121,1% 3 344,9 20,7% 3 757,9 12,3% MC (cena bieŜąca) 12 636,0

marŜa EBITDA 0,8% 38,0% 34,9% 38,9% EV (cena bieŜąca) 10 111,6

EBIT -716,5 1 946,9 2 509,2 28,9% 2 805,3 11,8% Free f loat 33,0%

Zysk netto -646,3 1 454,2 1 738,5 19,6% 2 089,5 20,2%

P/E 7,9 7,3 6,0 Zmiana ceny: 1m -0,1%

P/CE 111,0 5,1 4,9 4,2 Zmiana ceny: 6m 7,5%

P/BV 2,4 1,9 1,5 1,3 Zmiana ceny: 12m

EV/EBITDA 335,3 3,6 3,0 2,4 Max (52 tyg.) 141,5

Dyield (%) 0,1 1,1 2,8 3,4 Min (52 tyg.) 81,3

JSW (Kupuj)
Cena bieŜąca: 106 PLN Cena docelowa: 127 PLN

Działalność prowadzona przez JSW jest niezwykle wraŜliwa na koniunkturę gospodarczą. 
Światowi producenci stali szybko reagują na spadek popytu obniŜając moce 
produkcyjne, co przenosi się na duŜe wahania cen koksu i węgla koksowego. Obecnie 
wydaje się, Ŝe światowa gospodarka wejdzie w okres co najmniej kilkumiesięcznego 
oŜywienia. Bardzo wiele zaleŜy od Chin, które w pierwszych tygodniach roku raportują 
spadek wolumenu produkcji stali, co przekłada się na słaby sentyment do sektora 
globalnie (pomimo silnego wzrostu produkcji w USA). Jak wynika z pierwszych 
zapowiedzi producentów, wbrew naszym oczekiwaniom, ceny węgla koksowego 
najprawdopodobniej osiągną najniŜszy poziom dopiero w 2Q a nie jak zakładaliśmy w 
1Q2012. W perspektywie najbliŜszych tygodni kluczowym będzie, czy PMI w chińskim 
przemyśle utrzyma się powyŜej 50 pkt., co powinno zapowiadać oŜywanie równieŜ w 
przemyśle stalowym i zahamowanie dalszych spadków cen. Od czasu, kiedy Chińczycy 
raportowali wzrost PMI do 51 pkt. w lutym, ceny stali wzrosły o 6% (do 533 euro/t). naleŜy 
równieŜ pamiętać, Ŝe na koniec 2011 JSW posiadała około 2,7 mld PLN gotówki, co 
oznacza, Ŝe moŜna oczekiwać wysokiej dywidendy z zysku za 2011 (co najmniej 30% 
zysku, tj. 520 mln PLN). Przy obecnych cenach spółek surowcowych akcje JSW wydają 
się nam najatrakcyjniejszą inwestycją. Zalecamy kupno akcji spółki z ceną docelową na 
poziomie 127 PLN.            
 
Coroczne negocjacje płacowe rozpoczęte 
Pracownicy JSW Ŝądają 7% podwyŜek, w przeciwnym wypadku groŜą sporem zbiorowym. 
Podobna sytuacja powtarza się co roku, we wszystkich firmach górniczych. Pracownicy 
argumentują swoje oczekiwania wysokimi zyskami firmy w 2011. W przeciwieństwie do KGHM, 
w przypadku którego na tym polu obecny Zarząd odnosi duŜe sukcesy (od 1,5 roku pracownicy 
nie wymogli swoich Ŝądań), Zarząd JSW raczej ulegał oczekiwaniom załogi. NaleŜy jednak 
pamiętać, Ŝe ur. był szczególny, tj. Zarząd musiał przekonać pracowników do prywatyzacji i 
wejścia firmy na GPW (pracownicy Ŝądali 10% podwyŜek, skończyło się na 5% i jednorazowej 
premii w wysokości 160 mln PLN). W związku z wyraźnym pogorszeniem sytuacji na rynku 
węgla koksowego i koksu w naszych prognozach zakładamy, Ŝe wynagrodzenia wzrosną o 
2,5%. Na obecnym etapie rozmów pomiędzy stronami skalę oczekiwań traktujemy jako część 
negocjacji. W najgorszym przypadku (spełnienie Ŝądań) róŜnica 4,5% zmniejsza zysk netto 
firmy o ok. 115 mln PLN w skali roku. Bez wpływu na kurs. 

Górnictwo, metale 
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Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 11 060,5 15 945,0 44,2% 19 947,1 25,1% 18 260,4 -8,5% Liczba akcji (mln) 200,0

EBITDA 3 645,7 6 253,6 71,5% 11 669,4 86,6% 7 688,7 -34,1% MC (cena bieŜąca) 30 280,0

marŜa EBITDA 33,0% 39,2% 58,5% 42,1% EV (cena bieŜąca) 20 145,9

EBIT 3 098,1 5 638,1 82,0% 11 006,9 95,2% 7 011,3 -36,3% Free float 68,0%

Zysk netto 2 540,2 4 568,6 79,9% 11 029,0 141,4% 4 000,0 -63,7%

P/E 11,9 6,6 2,7 7,6 Zmiana ceny: 1m 5,3%

P/CE 9,8 5,8 2,6 6,5 Zmiana ceny: 6m -12,0%

P/BV 2,9 2,1 1,3 1,3 Zmiana ceny: 12m -16,8%

EV/EBITDA 8,0 4,4 1,7 2,9 Max (52 tyg.) 198,4

Dyield (%) 7,7 9,8 9,8 13,2 Min (52 tyg.) 104,6

KGHM (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 151,4 PLN Cena docelowa: 151,5 PLN

Od początku roku cena akcji spółki wzrosła o 37% osiągając wyznaczony przez nas 
poziom ceny docelowej (151,5 PLN). Biorąc to pod uwagę obniŜamy rekomendację 
inwestycyjną z kupuj do trzymaj. Zgodnie z oczekiwaniami ceny metali utrzymują się na 
wysokich poziomach, negatywnie na wyniki spółki wpływa jednak dynamiczne 
umocnienie PLN w stosunku do USD. Przejęcie Quadra nie powinno istotnie wpłynąć na 
zmianę wyceny akcji spółki, jednak zasadniczo zwiększa betę, w przypadku odwrócenia 
się trendu na cenach surowców. Szerzej na ten temat wypowiemy się w 
przygotowywanym raporcie. 6 marca spółka powinna przedstawić więcej informacji 
dotyczących przejmowanych aktywów.    
 
Dobre wyniki za 4Q2011 
Przy przychodach na poziomie 4,85 mld PLN spółka wypracowała 4,72 mld PLN EBIT (z czego 
2,3 mld PLN to zysk na sprzedaŜy udziałów w Polkomtelu) i 3,8 mld PLN zysku netto (+0,3 mld 
PLN więcej niŜ oczekiwaliśmy, z czego 0,15 mld PLN to niŜsze niŜ oczekiwaliśmy koszty 
produkcji, 0,15 mld PLN mniejsza strata na transakcjach zabezpieczających). Tym samym 
całoroczny zysk netto zamknął się kwotą 11,66 mld PLN. Wolumeny sprzedaŜy były zgodne z 
oczekiwaniami i wyniosły: dla miedzi 136 tys. ton (produkcja 144 tys. ton), dla srebra 299 ton. 
Jednostkowy koszt produkcji miedzi wyniósł 17 925 PLN/t i był o 5% niŜszy niŜ oczekiwaliśmy. 
Dzięki obniŜeniu poziomu naleŜności i ponownie niŜszemu iŜ zapowiadany przez Zarząd 
CAPEXowi, silną stroną wyników za 2011 jest cash flow, który sprawił, Ŝe na koniec roku spółka 
posiadała 12,84 mld PLN w gotówce netto (o ponad 1 mld PLN więcej niŜ pierwotnie 
zakładaliśmy). Oznacza to, Ŝe po uwzględnieniu akwizycji Quadry i gotówki jaka wygeneruje się 
w 1Q2012 spółka nadal będzie dysponowała środkami finansowymi w kwocie ok. 5 mld PLN.  
 
KGHM nabędzie Quadra FNX 
Akcjonariusze Quadra FNX Mining w trakcie WZA wyrazili zgodę na przeprowadzenie transakcji 
kupna 100% akcji Quadra przez KGHM. Ponadto transakcja została zaaprobowana przez 
wymagane w takich przypadku organa państwowe (Sąd NajwyŜszy Kolumbii Brytyjskiej, 
Minister Przemysłu Kanady). Tym samym KGHM posiada wszelkie niezbędne formalnie zgody 
za sfinalizowanie transakcji. KGHM nabędzie akcje poprzez kontrolowaną w 100% spółkę 
celową, utworzoną wg prawa British Columbia. Kluczowym elementem pozostaje utrzymanie 
kadry menadŜerskiej w Quadra odpowiedzialnej za realizację strategii spółki, szczególnie w 
dziedzinie nowych projektów (Sierra Gorda, Victoria). Zarząd deklarował, Ŝe najwaŜniejsi 
menadŜerowie pozostaną w spółce. Quadra moŜe równieŜ pomóc (posiada doświadczenie) 
KGHM zbudować kopalnię, w ramach projektu Afton-Ajax. Przejęcie będzie miało pozytywny 
wpływ na wyniki KGHM (ok. 450 mln PLN zysku netto w br.). Większą cześć gotówki 
przeznaczonej na zakup Quadra KGHM trzymał w USD, co oznaczało praktycznie 0 
oprocentowanie i brak wpływu na wynik finansowy. Zamiana gotówki na akcje relatywnie 
drogiego producenta (koszt jednostkowy zacznie obniŜać się dopiero po roku 2015, kiedy 
zostanie uruchomiony projekt Sierra Gorda) dodatkowo zwiększa betę dla spółki, co w 
przypadku odwrócenia się trendu na cenach surowców będzie skutkowało silną przeceną. 
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Spółka rozpoczęła wydobycie w nowej kopalni, co poprzez wzrost wolumenu, obniŜenie 
kosztu jednostkowego (efekt skali) i wzrost efektywnej ceny sprzedaŜy (lepszy węgiel), 
pozwoli na skokowy wzrost zysków od 4Q. JuŜ w 2012 spółka zacznie generować 
nadwyŜki gotówki, co oznacza, Ŝe w br. główni akcjonariusze muszą podjąć decyzję, co 
do dalszej strategii spółki – dywidenda czy ekspansja (zagospodarowanie kolejnego 
pola, akwizycje). Biorąc pod uwagę obserwowane spadki cen węgla energetycznego w 
ARA (spadek do 97 USD/t) a węgla rosyjskiego do 91 USD/t, jest mało prawdopodobne, 
Ŝeby w br. kopalniom udało się wywalczyć wyŜsze podwyŜki cen surowca niŜ ogłoszone 
na początku roku. Kontynuacja trendu spadkowego cen węgla w Europie, przy 
jednoczesnym umocnieniu PLN w stosunku do USD, moŜe wręcz powodować, Ŝe 
efektywne ceny (po rabatach) sprzedaŜy węgla na rynku krajowym będą niŜsze niŜ 
wcześniej wynegocjowane. Obecnie cena węgla energetycznego z kopalń śląskich to 
11,5-12,0 PLN/GJ, węgiel rosyjski (z kosztami transportu do Polski) kosztuje 13,3 PLN/GJ 
a węgiel z portów ARA 14,0 PLN/GJ. Od początku roku cena akcji spółki wzrosła o 23% 
zbliŜając się do naszej ceny docelowej (132 PLN). Biorąc to pod uwagę obniŜamy 
rekomendację inwestycyjną z kupuj do trzymaj. 
 
Rekordowe wydobycie 
Spółka osiągnęła rekordowy pozom wydobycia ze ściany w ciągu jednego dnia, który wyniósł 
23 tys. ton (poprzednio 16,8 tys. ton). Wynik został zanotowany w Polu Stefanów, które 
uzbrojone jest w kompleks strugowy. W swoich prognozach spółka zakłada średni dzienny 
poziom wydobycia przy uŜyciu struga na poziomie 10-11 tys. ton, co mogłoby sugerować, Ŝe 
spółka osiągnie istotnie wyŜsze wydobycie niŜ pierwotnie oczekiwano. Osiągnięty wynik naleŜy 
raczej traktować jako test urządzenia i próba pobicia dotychczasowego rekordu niŜ wyznacznik 
jego wydajności w dłuŜszym terminie (podobnie jak wcześniej ustanowiony rekord struga w 
Bogdance, potem średnie wydobycie utrzymywało się na poziomie ok. 11 tys. ton dziennie). W 
naszej rocznej prognozie zakładamy wydobycie na poziomie 8,3 mln ton – tj. w górnym 
przedziale oczekiwań Zarządu (7,7-8,3 mln ton). Nasz optymizm wynika właśnie z bardziej 
optymistycznego załoŜenia dotyczącego wydajności struga (12,5 tys. ton na dobę). Bez wpływu 
na wycenę. 
 
KHW poprawiła wyniki, niepewny 2012 
W minionym roku KHW po raz pierwszy od 2006 r. zahamował spadek wydobycia węgla. 
Wydobycie wyniosło 12,6 mln ton, tj. o 200 tys. ton więcej niŜ rok wcześniej. Rok 2012 będzie 
dla spółki jednak trudniejszy. Po pierwsze holding rozwaŜa zamknięcie nierentownej kopalni 
Wujek, w której w styczniu ze względu na zagroŜenie poŜarowe wyłączono z eksploatacji dwie 
ściany (- 300 tys. ton w skali roku). Ponadto w 2011 roku KHW nie wykonał planu robót 
przygotowawczych (-20% vs. plan), co powoduje, Ŝe kopalnie mogą nie być w stanie wykonać 
zakładanych planów wydobycia. 

Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 118,4 1 230,4 10,0% 1 269,4 3,2% 1 911,5 50,6% Liczba akcji (mln) 34,0

EBITDA 368,0 414,5 12,7% 440,4 6,2% 677,0 53,7% MC (cena bieŜąca) 4 346,9

marŜa EBITDA 32,9% 33,7% 34,7% 35,4% EV (cena bieŜąca) 4 366,8

EBIT 226,7 276,5 21,9% 261,7 -5,4% 390,7 49,3% Free float 33,0%

Zysk netto 191,5 230,4 20,3% 199,5 -13,4% 304,2 52,5%

P/E 22,7 18,9 21,8 14,3 Zmiana ceny: 1m 1,4%

P/CE 13,1 11,8 11,5 7,4 Zmiana ceny: 6m 14,8%

P/BV 2,5 2,2 1,4 1,3 Zmiana ceny: 12m 6,4%

EV/EBITDA 10,7 10,0 9,9 6,2 Max (52 tyg.) 129,8

Dyield (%) 0,2 2,0 0,0 2,3 Min (52 tyg.) 86,0

Cena docelowa: 132 PLN

LW Bogdanka (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 127,8 PLN
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OIGPM o sprzedaŜy w 2011 roku i perspektywach na 2012 rok 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM) szacuje, Ŝe łączne przychody ze 
sprzedaŜy branŜy meblarskiej w Polsce w 2011 roku wyniosą około 30 mld PLN, z czego 
eksport sięgnie 27 mld PLN. Zdaniem Jacka Twaroga, prezesa OIGPM rok 2012, pomimo 
wzrostu cen surowca, będzie rokiem stabilizacji oraz lekkiego wzrostu w polskiej branŜy 
meblarskiej. W 2012 wśród producentów mebli wzrośnie zainteresowanie eksportem na nowe 
rynki m.in. do USA, Meksyku i Brazylii. Prezes związku spodziewa się, Ŝe w 2012 roku ceny 
surowca drzewnego nadal mogą wzrastać, z drugiej strony rentowność będzie wspomagała 
słaba złotówka do euro (zdecydowana większość eksportu mebli z Polski sprzedawana jest na 
rynkach Europy zachodniej). Zdaniem OIGPM spowolnienie obserwowane na światowych 
rynkach będzie miało wpływ na rozwój polskiej branŜy meblarskiej. Warto zauwaŜyć jednak, Ŝe 
w czasie kryzysu klienci częściej sięgają po tańsze meble – a te produkowane w Polsce są 
ciągle konkurencyjne zarówno cenowo, jak i jakościowo. 

 
 

Wywiad z Prezes Zarządu 
W wywiadzie udzielonym agencji PAP – Prezes Zarządu Pani Aneta Raczek wyraziła 
zadowolenie z przychodów uzyskanych przez grupę w 4Q’11, przyznała jednak, Ŝe marŜe 
okazały się kwartał do kwartału niŜsze ze względu na niekorzystne zmiany kursów walut (spółka 
dystrybułowaną na terenie kraju armaturę importuje z Chin w USD). Ferro w związku z 
osłabieniem złotówki zdecydował się podnieść cenniki, ale te weszły w Ŝycie z opóźnieniem. 
Pani Prezes oceniła, Ŝe podobnie jak w 2011 - rok 2012 będzie dla branŜy trudny, ale 
zapowiada dalszy wzrost sprzedaŜy grupy. Prezes zakłada dalszy rozwój na rynkach 
wschodnich, gdzie nadal ma miejsce wysoka dynamika wzrostu. W 2012 roku zdaniem 
rozmówcy nie naleŜy spodziewać się duŜych akwizycji i nowych inwestycji. Spółka nie wyklucza 
wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok (jej wielkość ograniczają jednak kowenanty 
wyznaczone przy emisji obligacji, przewidujące, Ŝe ewentualna dywidenda moŜe stanowić do 
30% zysku). 

 
 

Szacunkowe dane za 2011 rok 
Spółka opublikowała szacunkowe dane finansowe za 2011 rok. Według nich przychody ze 
sprzedaŜy wyniosły 163,8 mln PLN (-0,3% vs. prognoza Zarządu), EBIT 27,8 mln PLN (+31,4% 
vs. prognoza Zarządu), EBITDA 33,9 mln PLN (+24,4% vs. prognoza Zarządu) i zysk netto 24,4 
mln PLN (+8,4% vs. prognoza Zarządu). Na wyŜsze od spodziewanych wyniki finansowe miały 
wpływ poziom kursów walut oraz wzrost efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych co 
bezpośrednio przełoŜyło się na osiągniętą rentowność brutto ze sprzedaŜy w 2011 roku. 
Spodziewamy, się Ŝe na poziom wyników będzie miała równieŜ wpływ transakcja jednorazowa 
dotycząca sporu w sprawie opcji walutowych zawartych z Bankiem ING BSK. Spółka 
ostatecznie w 4Q’11 zapłaciła bankowi 14,7 mln PLN kwoty spornej, podczas gdy wartość 
utworzonych rezerw na ten cel wynosiła 24,1 mln PLN (efekt jednorazowy +9,4 mln PLN). 
Spółka obecnie notowana jest ze wskaźnikami 5,9 P/E i 4,4 EV/EBITDA (bez wpływu efektu 
jednorazowego 9,7 P/E). W 4Q’11 i 1Q’12 Spółka podpisała szereg umów jednostkowych na 
kwotę 45,1 mln PLN (około 30% przychodów osiągniętych w 2011 roku). 

 
 

Wyniki 4Q’11 
W 4Q’11 przychody ze sprzedaŜy Grupy Hutmen wyniosły 217,9 mln PLN i były o 19,3% 
wyŜsze niŜ zakładaliśmy w prognozie dla Impexmetalu (+12,9% r/r). Wolumen sprzedaŜy Grupy 
w 4Q’11 wyniósł 9,4 tys. ton i był o 3,2% wyŜszy od naszych oczekiwań i 1,1% niŜszy r/r. Wynik 
na działalności operacyjnej wyniósł 6,0 mln PLN vs. prognoza DI BRE -2,0 mln PLN i -1,3 mln 
PLN rok wcześniej. Znacznie lepszy rezultat to efekt pozostałej działalności operacyjnej 
związanej ze sprzedaŜą aktywów trwałych w Hutmen S.A. której saldo w 4Q’11 wyniosło +9,2 
mln PLN. W rzeczywistości wynik brutto ze sprzedaŜy wyniósł 7,8 mln PLN vs. 9,2 mln PLN rok 
wcześniej, a gdyby nie pozostała działalność operacyjne – wynik EBIT byłby na poziomie -3,3 
mln PLN . Wynik netto w 4Q’11 był na poziomie +4,5 mln PLN wobec straty -8,3 mln PLN w 
4Q’10. Na wyróŜnienie zasługuje wysoki przepływ gotówki z działalności operacyjnej, który w 
4Q’11 wyniósł +16,4 mln PLN vs. +4,5 mln PLN w 4Q’10 (efekt spadku zapasów i naleŜności na 
przestrzeni kwartału). 

 
 

Deklaracja wypłaty dywidendy 
Zarząd Spółki poinformował w komunikacie bieŜącym o zamiarze wypłaty dywidendy za 2011 
rok w wysokości 100% zysku. Spółka w 1-3Q’11 wypracowała 20,7 mln PLN zysku netto, a 

Forte, producenci mebli 

Ferro 

Zamet Industry 

Hutmen 

ACAUTOGAZ 
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całoroczna prognoza Zarządu mówi o wyniku netto na poziomie 22 mln PLN (wykonanie po 
trzech kwartałach na poziomie 94%). Spółka na koniec 3Q’11 miała na bilansie 18,4 mln PLN 
wolnych środków pienięŜnych. Zakładając, Ŝe ACAUTOGAZ wypracuje w 2011 roku 22 mln 
PLN zysku netto dywidenda sięgnęłaby ponad 10% bieŜącej kapitalizacji.  
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Astarta WIG

Od początku roku notowania Astarty wzrosły o ponad 20% mimo, Ŝe w tym samym czasie 
ceny cukru na lokalnym rynku wzrosły tylko o 1,3% (5330 UAH/t), a hrywna osłabiła się 
do PLN o 11% (spadek wartości Spółki w PLN). Według szacunkowych wyników za 2011 
roku, Astarta w 4Q’11 osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na poziomie 1,3 mld UAH 
(+72,3% r/r; +5,2% vs prognoza DI BRE) i wynik EBITDA 17,5 mln UAH (-58,4% r/r; -91,5% 
vs. prognoza DI BRE). Szacunkowe rezultaty implikują, Ŝe w 4Q’11 Spółka osiągnęła 
stratę operacyjną na poziomie około -15 mln UAH i stratę netto –50 mln UAH (nasze 
oczekiwania były na poziomie odpowiednio 152,3 mln UAH i 108,3 mln UAH). 
Dodatkowym punktem ryzyka jest sytuacja finansowa na Ukrainie (znaczne wydatki w 
II’12 i III’12 oraz wyraźne problemy z emisją długu publicznego). Podtrzymujemy 
rekomendację redukuj. 
 
Wstępne nieaudytowane wyniki za 2011 rok 
Według wstępnych nieaudytowanych wyników Astarta w 2011 roku osiągnęła przychody na 
poziomie 3,4 mld UAH (+46% r/r) oraz EBITDA na poziomie 1250 mln UAH (+18,9% r/r). Wynik 
brutto ze sprzedaŜy wyniósł w 2011 roku 1,4 mld UAH (+45,3% r/r). 
 

Szacunkowe wyniki za 2011 rok implikują, Ŝe przychody w 4Q’11 wyniosły 1285,7 mln UAH 
(+72,3% r/r; +5,2% vs. prognoza DI BRE). Spółka w tym okresie sprzedała 95 tys. on cukru 
(+51,5% r/r; +0,5% vs. prognoza DI BRE), 211 tys. ton płodów rolnych (+120,2% r/r; +40,5% vs 
prognoza DI BRE) i 17 tys. ton mleka (+ 97,3% r/r; -26,2% vs. prognoza DI BRE). Wynik brutto 
ze sprzedaŜy bez uwzględnienia rewaluacji aktywów do wartości godziwej wyniósł w 
4Q’11 468,8 mln UAH i był o 119,2% r/r wyŜszy (-1,4% vs. prognoza DI BRE). Rewaluacja 
aktywów do wartości godziwej wyniosła 45,6 mln UAH vs. -44,5 mln UAH rok wcześniej i 
spodziewane -116,9 mln UAH. Spółka w 4Q’11 zanotowała -401,1 mln UAH strat w z tytułu 
rewaluacji aktywów biologicznych (-108,6 mln UAH rok wcześniej; spodziewane -100,7 mln 
UAH). Wysokie przeszacowania in minus mogą być związane z koniecznością odwrócenia 
agresywnie obliczanej w 3Q’11 wartości produkcji rolnej (w 3Q’11 Spółka mimo spadających 
cen artykułów rolnych raportowała dodatnie przeszacowania aktywów biologicznych). Zbiegło 
się to równieŜ w czasie z procesem szukania kupca przez Valerego Korotkova – jednego z 
akcjonariuszy Spółki. Koszty zarządu i sprzedaŜy były o odpowiednio 38,1% i 147,6% r/r 
wyŜsze (wyŜsze o odpowiednio 21,8% i 66,2% vs. prognoza DI BRE).  Astarta nie podała 
szacunkowych danych odnośnie pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. Wcześniej 
szacowaliśmy, Ŝe pozycja ta w 4Q’11 wynieść moŜe -20,1 mln UAH, co wówczas dawałoby 
wynik operacyjny na poziomie około -15 mln UAH i wynik netto około -50 mln UAH. 
 

Biorąc pod uwagę śladowy wynik EBITDA i prawdopodobną stratę na poziomie EBIT oraz netto, 
rezultaty 4Q’11 oceniamy negatywnie. Na uwagę zasługują znacznie wyŜsze niŜ oczekiwaliśmy 
koszty sprzedaŜy i zarządu, które w drugiej połowie 2011 roku wykazują wysoką dynamikę 
wzrostu. 
 
Astarta na opak fundamentom 
Notowania Astarty wyraźne w ostatnich tygodniach „odkleiły” się od cen cukru na Ukrainie. 
Wcześniej korelacja między cenami cukru, a notowaniami Astarty w UAH były bardzo wyraźne. 
Od początku roku notowania Spółki wzrosły ponad 20%, podczas, gdy ceny cukru wzrosły tylko 
o 1,3%, a złotówka umocniła się do hrywny o 11% (umocnienie PLN do UAH powoduje, Ŝe w 
złotówkach Spółka powinna być warta relatywnie mniej). 
 
 
 
 
 
 
 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01

(mln UAH) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 480,7 2 328,2 57,2% 3 400,1 46,0% 4 261,4 25,3% Liczba akcji (mln) 25,0

EBITDA 554,5 1 051,4 89,6% 1 257,8 19,6% 1 250,5 -0,6% MC (cena bieŜąca) 1 697,5

marŜa EBITDA 37,5% 45,2% 37,0% 29,3% EV (cena bieŜąca) 2 501,3

EBIT 461,6 911,7 97,5% 1 078,3 18,3% 1 046,3 -3,0% Free float 32,0%

Zysk netto 330,1 834,9 153,0% 1 008,5 20,8% 850,1 -15,7%

P/E 13,3 5,2 4,3 5,1 Zmiana ceny: 1m 16,3%

P/CE 10,3 4,5 3,7 4,2 Zmiana ceny: 6m -5,6%

P/BV 3,2 2,0 1,4 1,1 Zmiana ceny: 12m -28,9%

EV/EBITDA 9,6 5,3 5,1 5,4 Max (52 tyg.) 96,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 44,4

Astarta (Redukuj)
Cena bieŜąca: 67,9 PLN Cena docelowa: 56,1 PLN
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Źródło: DI BRE Banku, Bloomberg, Agroperpectiva 

Notowania Astarty (UAH/akcja) na tle cen cukru na Ukrainie (UAH/t) 
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Boryszew WIG

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 288,7 3 134,8 37,0% 4 332,8 38,2% 4 618,0 6,6% Liczba akcji (mln) 2 256,7

EBITDA 215,9 268,3 24,3% 351,0 30,8% 304,1 -13,4% MC (cena bieŜąca) 1 850,5

marŜa EBITDA 9,4% 8,6% 8,1% 6,6% EV (cena bieŜąca) 2 930,6

EBIT 139,9 188,1 34,5% 253,3 34,7% 199,8 -21,1% Free float 36,2%

Zysk netto 39,7 93,9 136,2% 145,3 54,8% 90,5 -37,7%

P/E 1,3 9,9 12,7 20,4 Zmiana ceny: 1m 7,9%

P/CE 0,4 5,3 7,6 9,5 Zmiana ceny: 6m 41,4%

P/BV 0,1 1,5 2,2 1,9 Zmiana ceny: 12m -21,9%

EV/EBITDA 5,2 7,4 8,3 9,4 Max (52 tyg.) 1,2

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 0,4

Boryszew (Redukuj)
Cena bieŜąca: 0,82 PLN Cena docelowa: 0,65 PLN

W 4Q’11 przychody ze sprzedaŜy były o 14,8% wyŜsze niŜ się spodziewaliśmy, a wynik 
operacyjny o 29,2% wyŜszy od naszych oczekiwań. Wynik EBITDA pokrywał się z 
naszymi szacunkami (-1,9% vs. prognoza DI BRE). Spółka w 4Q’11 zanotowała 
amortyzację na poziomie 18,2 mln PLN, podczas gdy w trzech poprzednich kwartałach jej 
poziom wahał się między 25-31 mln PLN. NiŜsza amortyzacja, to prawdopodobnie efekt 
odpisów związanych z przeprowadzeniem testu na trwałą utratę wartości zagranicznych 
aktywów Grupy Maflow (-88,7 mln PLN zaksięgowanych w 4Q’10). Gdyby nie to, wówczas 
wyniki pokrywałyby się z naszymi prognozami. Wysokie odpisy w Grupie Maflow, to 
naszym zdaniem zapowiedź głębszych procesów restrukturyzacyjnych w oddziałach 
zagranicznych, jakie będą mieć miejsce w bieŜącym roku. Nie wykluczamy, Ŝe Spółka 
mogłaby się zdecydować na kolejne korekty w miarę jak postępować będą procesy 
naprawcze wcześniej zakupionych aktywów. Obecnie Boryszew notowany jest ze 
wskaźnikami 20,4 P/E i 9,4 EV/EBITDA na 2012 rok. 26 marca br. Spółka dołączy do 
indeksu WIG20, naszym zdaniem będzie to doskonały moment na zredukowanie pozycji 
w akcjonariacie. W najbliŜszym czasie przedstawimy aktualizację prognoz dla 
Boryszewa. W związku ze wzrostem cen akcji Spółki obniŜamy rekomendację z trzymaj 
do redukuj. 
 
Wyniki 4Q’11 
W 4Q’11 przychody ze sprzedaŜy wyniosły 1197,5 mln PLN i były o 14,8% wyŜsze od naszych 
szacunków. Wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań wyniki sprzedaŜy osiągnęła Grupa 
Impexmetal (+22,5% r/r), co wynikało głównie z wyŜszych cen sprzedaŜy, gdyŜ wolumen był 
zgodny z naszymi prognozami. Pozytywnie zaskoczył równieŜ segment automotive, który 
wygenerował obrót na poziomie 449,8 mln PLN i był o 16,8% wyŜszy niŜ się spodziewaliśmy 
(Maflow 151,0 mln PLN -4,7% vs. prognoza DI BRE i AKT, Theysohn 259,9 mln PLN +14,8% 
vs. prognoza DI BRE). Wynik z działalności operacyjnej wyniósł w 4Q’11 50,7 mln PLN (+29,2% 
vs. prognoza DI BRE). WyŜszy wynik, to zasługa przede wszystkim AKT i Theysohn, który w 
4Q’11 wygenerował 15,9 mln PLN zysku operacyjnego. Maflow w tym czasie przyniósł stratę na 
poziomie operacyjnym -6,4 mln PLN. Cały segment automotive wygenerował 6,7 mln PLN 
zysku operacyjnego, prawdopodobnie część wyniku spółek Akt, Maflow i Theysohn została 
przyporządkowana do wyłączeń konsolidacyjnych (ich wartość w 4Q’11 wyniosła 18,6 mln PLN 
vs. spodziewane 4,0 mln PLN – trudno jest nam na tym etapie zidentyfikować, który segment 
był odpowiedzialny za takie wyniki). NiŜsza o 12,8 mln PLN od naszych prognoz okazała się 
równieŜ amortyzacja. W przypadku pozostałej działalności operacyjnej, jej saldo w 4Q’11 
wyniosło +0,5 mln PLN, a wśród głównych czynników naleŜy wymienić korektę rozliczenia 
nabytych aktywów AKT i Theysohn 5,0 mln PLN. zwrot nadwyŜki VAT oraz odsetek Elana PET 
3,7 mln PLN oraz sprzedaŜ praw do emisji CO2 Elana Energetyka 1,7 mln PLN. Saldo 
działalności finansowej okazało się o 1,4 mln PLN wyŜsze od naszych oczekiwań. Wynik brutto 
wyniósł 42,1 mln PLN i był o 43,9% wyŜszy od naszych oczekiwań, wynik netto sięgnął 36,7 
mln PLN (+82,1% vs. prognoza DI BRE). DuŜa rozbieŜność na poziomie netto, to efekt 
ujemnego podatku CIT w Grupie (-5,2 mln PLN), co naleŜy uznać za efekt jednorazowy. 
Przepływ gotówki z działalności operacyjnej w 4Q’11 wyniósł +26,6 mln PLN vs. +42,5 mln PLN 
rok wcześniej. W tym samym czasie Impexmetal osiągnął przepływ z działalności operacyjnej 
na poziomie 39,3 mln PLN, co oznacza, Ŝe pozostałe spółki Boryszew miały przepływ na 
poziomie -12,7 mln PLN. Dług netto Grupy na koniec 2011 roku wyniósł 636,8 mln PLN (+72,7 
mln PLN vs. prognoza DI BRE; -0,03 PLN / akcja). Wyniki za 4Q’11 są lepsze od naszych 
oczekiwań (prawdopodobnie efekt niŜszej amortyzacji) i pokrywają się mniej więcej z 
całoroczną prognozą Zarządu. Smutnym faktem jest, Ŝe za rezultatami nie idzie wygenerowana 
gotówka i Impexmetal pozostaje główną lokomotywą Grupy w generowaniu środków 
pienięŜnych. Obok wyników na uwagę inwestorów zasługuje fakt przeprowadzenia testu na 
trwałą utratę wartości zagranicznych aktywów Grupy Maflow, po dokonaniu którego Spółka 
dokonała odpisu na poziomie 88,7 mln PLN, które weszły w wynik 4Q’10. Odpisy dotyczyły 
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głównie oddziałów Maflow we Włoszech (-62,6 mln PLN), Brazylii (-32,6 mln PLN) oraz w 
Chinach (-11,4 mln PLN). Rynek moŜe negatywnie oceniać przeprowadzone przez Zarząd 
odpisy zagranicznych aktywów nabytych w 2010 roku, spekulując, Ŝe podobne testy na utratę 
wartości mogłyby zostać przeprowadzone równieŜ w przyszłości, gdyby rentowność ich okazała 
się poniŜej wcześniejszych załoŜeń. 
 
Wywiad z Prezes Zarządu 
W wywiadzie udzielonym Gazecie Puls Biznesu – Prezes Iwanejko potwierdziła, Ŝe 
najprawdopodobniej do końca marca uda się Spółce przejąć producenta podzespołów dla 
automotive – Ymos (wówczas segment motoryzacyjny odpowiadać będzie za 33-40% 
przychodów Grupy). Zdaniem Prezes dobrze na rynku radzi sobie główny klient Boryszewa – 
Volkswagen – który w 2011 roku sprzedał 8,3 mln aut i zapowiedział, Ŝe w styczniu miał 
tendencje wzrostową (zapowiedzi rynkowe mówią o 8-9 mln aut w 2012 roku). Grupa chciałaby 
się rozwijać nie tylko przez akwizycje, ale równieŜ organicznie na terenie kraju i poza granicami 
(m.in. w Rosji). Prezes nie zamierza jak na razie podawać prognozy na 2012 rok, tłumacząc to 
wciąŜ niestabilną sytuacją na rynkach. Niewykluczone natomiast, Ŝe dywidendę wypłaci zaleŜny 
Impexmetal. 
 
Kontynuacja przetargu na zakup aktywów YMOS 
Spółka poinformowała w komunikacie bieŜącym o nierozstrzygnięciu przetargu na zakup 
aktywów przedsiębiorstw YMOS. Spółka przekazała równieŜ, Ŝe Boryszew nadal pozostaje w 
procesie przetargu na nabycie wyŜej wymienionych aktywów. Spółka poinformowała równieŜ o 
otrzymaniu pozytywnej decyzji Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt) w 
sprawie nabycia aktywów grupy przedsiębiorstw YMOS. Dodatkowo Zarząd Boryszew S.A. 
informuje, iŜ w przypadku przyjęcia przez syndyka złoŜonej oferty, umowa nabycia w/w 
aktywów zostanie zawarta do dnia 31 marca 2012 roku. YMOS jest wiodącym europejskim 
producentem elementów plastikowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora 
automotive, w tym kompletnych zestawów otwierania drzwi samochodowych. 
 
Wywiad z Prezes Zarządu 
W wywiadzie udzielonym Gazecie Giełdy Parkiet Prezes Iwanejko zapowiedziała, Ŝe wyniki za 
2011 rok będą zgodne z załoŜoną przez Zarząd prognozą wyników (przychody 4,32 mld PLN i 
195 mln PLN zysku netto – łącznie z zyskiem akcjonariuszy mniejszościowych). Zarząd 
przedstawił juŜ Radzie Nadzorczej swoje załoŜenia na 2012 rok, nie ma jeszcze decyzji czy 
prognoza zostanie opublikowana na rynek. Prezes przedstawiła, Ŝe Zarząd podchodzi do 
przyszłego roku z ostroŜnym optymizmem. Segment automotive, zdaniem Prezes radzi sobie 
lepiej od oczekiwań (w całym roku jego obroty mają wynieść 1,5 mld PLN), z kolei gorzej niŜ w 
2011 roku rodzić sobie będzie Impexmetal ze względu na mniejszy popyt i presję na obniŜanie 
cen. 
 
Zmiany w indeksie WIG20 
Giełda poinformowała w komunikacie, Ŝe Boryszew i Synthos wejdą do indeksu WIG20 16 
marca bieŜącego roku. Zastąpią w nim Getin Holding i PBG. Synthos będzie miał 1,71% udziału 
w indeksie, a Boryszew 0,49%.  
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CEDC po raz kolejny juŜ rozczarowało wynikami. Spadek rynku w Rosji, rosnące po 20% 
q/q koszty spirytusu w Rosji i płaskie ceny w Polsce oraz dalsze koszty restrukturyzacji i 
odnowienia licencji zepsuły wyniki operacyjne spółki. Wyniki raportowane pogorszyły 
dodatkowo odpisy wartości firmy w Rosji, straty na róŜnicach kursowych i 
opodatkowanie. Zarząd przyznał w raporcie rocznym, Ŝe spółka nie jest w stanie 
wygenerować gotówki potrzebnej na spłatę papierów dłuŜnych wymagalnych w marcu 
2013 (304,6 mln USD), co nie jest zaskoczeniem. Dalszy spodziewany spadek rynku w 
Rosji i płaski rynek w Polsce nie pomogą CEDC w poprawie wyników i naszym zdaniem 
decyzja o strategicznym sojuszu z Russian Standard jest jedną z niewielu opcji 
finansowania jaka CEDC pozostała. Zarząd po wynikach za 4Q 2011 zapowiedział, Ŝe 
decyzja o finansowaniu papierów dłuŜnych zapadnie prawdopodobnie w ciągu 
najbliŜszych 6 m-cy. Ewentualna informacja o pozytywnym zakończeniu negocjacji 
miałaby pozytywny wpływ na wycenę spółki, podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Wyniki poniŜej oczekiwań i prognozy zarządu 
Spółka zaraportowała wyniki poniŜej naszych prognoz. SprzedaŜ na poziomie 280,1 mln USD (-
13% poniŜej naszych oczekiwań głównie przez mniejszą od zakładanej wartościową sprzedaŜ 
na rynku polskim) była wyŜsza r/r o 23% głównie przez konsolidację Whitehall. Wzrost 
sprzedaŜy w Polsce o 12% był zniwelowany przez róŜnice kursowe, z kolei sprzedaŜ w Rosji to 
negatywny wpływ róŜnic kursowych na poziomie około 7%. MarŜa brutto na sprzedaŜy wyniosła 
36% i była niŜsza r/r o 2,2p.p. Na marŜę brutto negatywny wpływ miały m.in. utrzymujące się 
wysokie ceny spirytusu (stabilne ceny spirytusu w Polsce i rosnące w 2H 2011 ceny w Rosji: 
wzrost w 3Q 2011 o 21% q/q i w 4Q 2011 o 19% q/q). Koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu 
(SGA) zwiększyły się o 7,2% r/r, co razem z niŜszą marŜą brutto dało raportowany wynik na 
sprzedaŜy niŜszym o 65% r/r. Na wyŜsze koszty SGA wpływ miały odpisy na naleŜności (-4,9 
mln PLN) i dalsze koszty restrukturyzacji i odnowienia licencji w Rosji (-13,4 mln PLN). 
Pozostała działalność operacyjna wygenerowała stratę w kwocie -383,3 mln USD, co wynikało z 
odpisu niepienięŜnego na rzecz trwałej utraty wartości firmy w Rosji. Raportowany wynik 
operacyjny zmniejszył się do -362,3 mln USD (-119,1 mln USD w 4Q 2010). Na poziomie 
działalności finansowej saldo było ujemne i wyniosło -49,0 mln PLN, z czego -19,0 mln PLN to 
róŜnice kursowe. Stratę netto pogłębiły dodatkowe rezerwy na straty podatkowe z lat ubiegłych, 
które wpłynęły na wyŜszy koszt podatkowy 2011. Na poziomie oczyszczonym o czynniki o 
charakterze jednorazowym CEDC zaraportowało 8,0 mln USD zysku netto wobec 12,2 mln 
USD w 4Q 2010. W stosunku do naszych prognoz wyniki oczyszczone równieŜ były gorsze, 
głównie przez niŜszą od oczekiwanej wartościową sprzedaŜ w Polsce, słabszą marŜę brutto na 
sprzedaŜy (koszty spirytusu) i ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Spółka 
przyznała, Ŝe nie jest w stanie wygenerować środków pienięŜnych wystarczających na spłatę 
obligacji wymagalnych w 2013, w związku z czym CEDC rozwaŜa strategiczny sojusz z kilkoma 
inwestorami (w tym ostatnią propozycję Russian Standard i drugiego największego 
akcjonariusza Roustam Tariko) oraz nie wyklucza sprzedaŜy aktywów, zamiany obligacji i emisji 
akcji. 
 
Nowa propozycja współpracy od Russian Standard 
Właściciel Russian Standard (RS), w liście przesłanym do rady dyrektorów CEDC 
zaproponował, Ŝe RS zamieni posiadane obligacje CEDC na jej akcje oraz obejmie nowe 
papiery, zwiększając udział w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do 33%. 
Propozycja Russian Standard obejmuje dwie transakcje: (i) pierwsza to wymiana obecnie 
posiadanych przez RS obligacji CEDC o wartości 103 mln PLN na akcje po cenie 7 USD, co 
skutkowałoby zwiększeniem udziału w kapitale CEDC po rozwodnieniu z 9,9% do 25%, oraz 
RS pomógłby w objęciu/zrolowaniu pozostałej części obligacji (207 mln USD), (ii) w ramach 
drugiej transakcji do CEDC wniesione byłyby aktywa spółki Roust w zamian za dodatkowe 
akcje zapewniające RS 32,99% udziału w CEDC. Dodatkowo Russian Standard miałby prawo 
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CEDC WIG

Analityk: Gabriela Borowska

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln USD) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 689,4 711,5 3,2% 877,6 23,3% 931,1 6,1% Liczba akcji (mln) 72,7

EBITDA 195,7 -6,6 -961,4 141,1 MC (cena bieŜąca) 1 003,6

marŜa EBITDA 28,4% -0,9% -109,5% 15,2% EV (cena bieŜąca) 6 445,8

EBIT 184,5 -23,6 -981,3 122,8 Free f loat 75,0%

Zysk netto 78,3 -104,7 -1 291,8 12,5

P/E 3,0 25,8 Zmiana ceny: 1m -20,2%

P/CE 2,7 10,5 Zmiana ceny: 6m -33,7%

P/BV 0,1 0,2 1,3 0,4 Zmiana ceny: 12m -62,2%

EV/EBITDA 7,2 11,3 Max (52 tyg.) 37,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 9,6

CEDC (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 13,8 PLN Cena docelowa: 13,8 PLN
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do mianowania 3 członków rady dyrektorów, kluczowych menedŜerów i prawa ochronne w 
stosunku do istotnych transakcji strategicznych lub działania CEDC i istotnych zmian w 
strukturze kapitału. Wiadomość pozytywna. Jeśli zarząd przystanie na propozycję RS zamiana 
obligacji na akcje i finansowanie długu wymagalnego w 2013 odłoŜyłoby w czasie ryzyko 
niewypłacalności spółki oraz wsparłoby przyszłe wyniki finansowe CEDC. Konwersja obligacji 
na akcje obniŜyłaby koszty finansowe w stosunku do naszych prognoz, poniewaŜ zakładaliśmy 
zrolowanie długu po koszcie kapitału 10%. Russian Standard oczekuje odpowiedzi CEDC do 
8.02.2012 i wyłączności do negocjacji. CEO CEDC zapowiedział, Ŝe rozwaŜy ofertę RS oraz 
inne moŜliwości rozwiązania problemu długu. 
 
CEDC odpowiada na list Russian Standard 
Rada Dyrektorów odpowiedziała na list od Russian Standard (RS). Rada stwierdziła, Ŝe zgodnie 
z obowiązkiem działania w najlepszym interesie akcjonariuszy CEDC, z pomocą doradców 
prawnych i finansowych, obecnie analizuje propozycję złoŜoną przez RS. Ponadto, analiza 
propozycji RS nie oznacza złoŜenia jakiegokolwiek zapewnienia dotyczącego jakiejkolwiek 
transakcji oraz, Rada nie zamierza dyskutować lub przekazywać okresowych aktualizacji 
dotyczących tego procesu. Wcześniej RS w liście do CEDC zawarło propozycję strategicznego 
sojuszu, czyli m.in. wymiany części obligacji na akcje, uzyskania praw mniejszości i miejsc we 
władzach spółki, pomoc w finansowaniu i sprzedaŜ spółki dystrybucyjnej, wszystko za w sumie 
32,99% udziału w CEDC. CEDC miało zgodnie z propozycją RS odpowiedzieć na ofertę do 
8.02.2012. 
 
Spadek rynku wódki w Polsce 
Wg Nielsen 2011 wydatki na wódkę spadły podobnie jak w 2010 o -4% (do 9,65 mld PLN i 
231,1 mln litrów). Rośnie sprzedaŜ whiskey i wina, jednak rynek wódki to nadal około 90% 
rynku alkoholi. Spada udział wódki białej, rośnie wódek smakowych. Wg Gazety Parkiet 
przedstawiciele branŜy i firmy badawcze nie spodziewają się oŜywienia na rynku w 2012. 
Whine&Spirits Research prognozuje 1% spadku rynku, a Euromonitor zakłada płaski rynek. W 
naszych prognozach dla CEDC zakładaliśmy mniejszy spadek rynku w Polsce w 2011 oraz 
wzrost wolumenu wynikający ze wzrostu udziału rynkowego spółki. Na 2012 zakładamy płaską 
sprzedaŜ wartościową rynku. 
 
Mark Kaufman chce wejść do rady dyrektorów 
Mark Kaufman, drugi największy akcjonariusz CEDC chce wejść do rady dyrektorów. Oczekuje 
odpowiedzi od spółki do 12.03.2012. 
 
Transakcje na akcjach 
Morgan Stanley Investment Management ma 6,3% akcji CEDC. 
BlackRock zmniejszył zaangaŜowanie z 6,81% do 5,04%. 



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  74 

 

Przegląd miesięczny 

6

8,4

10,8

13,2

15,6

18

2011-03-01 2011-06-22 2011-10-12 2012-02-03

Centrum Klima WIG

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-15

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 71,7 84,5 17,9% 95,7 13,2% 107,9 12,8% Liczba akcji (mln) 8,5

EBITDA 9,4 10,3 9,3% 13,7 33,2% 16,1 17,9% MC (cena bieŜąca) 100,1

marŜa EBITDA 13,1% 12,2% 14,3% 15,0% EV (cena bieŜąca) 103,0

EBIT 8,0 7,9 -1,6% 10,6 34,2% 12,6 18,8% Free float 33,8%

Zysk netto 6,9 6,6 -4,1% 8,6 29,4% 10,1 16,9%

P/E 14,4 15,1 11,6 10,0 Zmiana ceny: 1m 18,0%

P/CE 12,1 11,1 8,6 7,4 Zmiana ceny: 6m 17,4%

P/BV 1,6 1,5 1,5 1,3 Zmiana ceny: 12m -25,3%

EV/EBITDA 10,0 10,3 7,5 6,3 Max (52 tyg.) 16,1

Dyield (%) 1,7 3,8 3,8 4,4 Min (52 tyg.) 8,0

Centrum Klima (Kupuj)
Cena bieŜąca: 11,75 PLN Cena docelowa: 15 PLN

Szacujemy, Ŝe w przypadku projektów biurowych na terenie Warszawy (2/3 krajowego 
rynku, siedziba Spółki) w 2012 roku do uŜytku oddanych zostanie 239 tys. m2 nowej 
powierzchni (6,8% dostępnych zasobów). Na rynkach eksportowych Centrum Klima 
korzystać będzie z niŜszej o 20-30% oferty cenowej w porównaniu do liderów z branŜy - 
Lindab i Systemair, małego udziału w rynku europejskim (mniej niŜ 4%) oraz słabej PLN 
do EUR (zwiększenie marŜy i atrakcyjności produktów). Niskie spodziewane zadłuŜenie 
netto do EBITDA’11 (0,2x) powoduje, Ŝe Spółka moŜe sobie pozwolić na rozbudowę 
zakładu w Wieruchowie i powiększenie asortymentu o nowy wysokomarŜowy produkt 
począwszy od 2013 roku. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 

Umowa leasingu zwrotnego zakładu w Wieruchowie 
Spółka poinformowała w raporcie bieŜącym o podpisaniu umowy leasingu zwrotnego zakładu i 
działki w Wieruchowie, w wyniku, której Spółka uwolniła kwotę 33,5 mln PLN brutto. Pozyskane 
środki finansowe mają zostać przeznaczone na budowę zakładu Centrum Klima 2, w którym 
Spółka będzie wytwarzać nowy wysokomarŜowy produkt z systemów klimatyzacyjnych. 
Budowa zakładu rozpocznie się w 2Q’12, a produkcja ma ruszyć w 2Q’13. Spółka ma juŜ 
odpowiednią promesę kredytową od Citibanku (w sumie wartość inwestycji ma wynieść 50 mln 
PLN). W naszym ostatnim raporcie z połowy listopada 2011 roku spekulowaliśmy, Ŝe wartość 
inwestycji w zakład Centrum Klima 2 wyniesie między 40-45 mln PLN, z czego 25 mln PLN 
zostanie pozyskane w wyniku leasingu zwrotnego (w rzeczywistości Spółka pozyskała 33,5 mln 
PLN). 
 

Zarząd proponuje 0,50 PLN dywidendy na akcję 
Spółka poinformowała w komunikacie bieŜącym o rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty 
0,50 PLN na akcję dywidendy z zysku za 2011 rok. W naszych prognozach zakładaliśmy 
dywidendę na poziomie 0,51 PLN na akcję. 
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Famur WIG

Wzrost inwestycji w krajowym i światowym górnictwie niesie za sobą zwiększenie stawek 
w zawiązywanych umowach, a zdobywane na przełomie 2011/2012 kontrakty zagraniczne 
podpisywane są przy kursie 4,4-4,5 EUR/PLN, podczas gdy koszt wytworzenia 
kalkulowany był przy kursie 3,9-4,0 EUR/PLN. Prawdopodobnie rok 2012 będzie dla 
polskich spółek z zaplecza górniczego rekordowy pod względem rentowności i wielkości 
raportowanych rezultatów. PodwyŜszyliśmy naszą prognozę wyniku netto w 2012 roku ze 
121,8 mln PLN do 138,5 mln PLN oraz wycenę z 3,2 PLN/akcja do 3,6 PLN/akcja (nowe 
raportowane kontrakty od ostatniej rekomendacji). Famur jest obecnie notowany z 12% 
premią do spółek z branŜy na wskaźniku cena/zysk i 17% dyskontem na wskaźniku EV/
EBITDA. Od początku roku akcje Famuru wzrosły o 27%, o 17% więcej niŜ indeks 
szerokiego rynku WIG. W związku z ostatnimi wzrostami cen akcji Spółki oraz 
wyczerpaniem się potencjału wzrostowego obniŜyliśmy naszą rekomendację z kupuj do 
trzymaj. 
 
Wyniki 4Q’11 
W 4Q’11 przychody ze sprzedaŜy wyniosły 307,3 mln PLN i były o 47,2% wyŜsze od naszych 
oczekiwań i 28,1% wyŜsze od prognoz konsensusu. Najwięcej, bo aŜ o 77,5% wyŜsze od 
naszych oczekiwań przychody ze sprzedaŜy wygenerował segment systemów transportowych, 
następnie maszyn górniczych (+38,3% vs. prognoza DI BRE) i usług górniczych (+21,9% vs. 
prognoza DI BRE). Wynik brutto ze sprzedaŜy w 4Q’11 wyniósł 81,8 mln PLN i był o 35,8% 
wyŜszy od naszych oczekiwań. Koszty zarządu i sprzedaŜy wyniosły 26,9 mln PLN i były o 
14,7% wyŜsze niŜ się spodziewaliśmy. Saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło -14,1 
mln PLN vs. prognoza DI BRE 0 mln PLN (spółka podaje w komentarzu, Ŝe istotną pozycją w 
4Q’11 były naprawy gwarancyjne 6,3 mln PLN oraz przekazane przez spółki zaleŜne darowizny 
na kwotę 6,7 mln PLN). Wynik operacyjny w 4Q’11 wyniósł 40,8 mln PLN i był o 10,9% wyŜszy 
od naszych oczekiwań i 3,1% niŜszy od prognoz konsensusu. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe 
gdyby nie ujemne saldo pozostałej działalności operacyjnej, to wynik byłby znacznie wyŜszy od 
naszych i rynkowych oczekiwań. Wynik na działalności finansowej wyniósł -1,7 mln PLN vs. 
prognoza DI BRE -1,2 mln PLN. Zysk netto był na poziomie 27,7 mln PLN i był o 6,9% wyŜszy 
od naszych oczekiwań i 5,5% niŜszy od prognozy konsensusu. Przepływ gotówki z działalności 
operacyjnej w 4Q’11 wyniósł -36,0 mln PLN vs. +99,5 mln PLN w analogicznym okresie rok 
wcześniej. Dług netto na koniec 2011 roku wyniósł 168,5 mln PLN wobec naszej prognozy na 
poziomie 100,6 mln PLN (-0,14 PLN/akcję). Zwiększenie poziomu długu związane jest 
prawdopodobnie z moŜliwym wzrostem sprzedaŜy w kolejnych okresach. Wyniki 4Q’11 
oceniamy lekko pozytywne (gdyby nie pozostała działalność operacyjna rezultat byłby znacznie 
wyŜszy), poziom zadłuŜenia na koniec 2011 roku, podobnie jak i w Kopex jest negatywnym 
zaskoczeniem. 
 
Wywiad z Prezesem  
W wywiadzie udzielonym Gazecie Giełdy Parkiet Prezes Łaski spodziewa się, Ŝe w 2012 roku 
wyniki Grupy Famur będą lepsze niŜ w roku 2011. Prezes jak na razie wyklucza, aby Spółka 
miała zapłacić dywidendę za 2011 rok. Zarząd wolałby, aby wypracowane środki lokowane były 
w rozwój Spółki. Dodaje jednak, Ŝe ten finansowany będzie ze środków własnych. Prezes 
zapowiedział, Ŝe Spółka w 2012 roku nadal będzie kupować obligacje Katowickiego Holdingu 
Węglowego. 
 
Umowy znaczącej wartości 
Spółka poinformowała o podpisaniu umowy o znaczącej wartości z NWR na dostawę 135 sztuk 
nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych o wartości 59 mln PLN. Ponadto Famur 
przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu szeregu umów z Kompanią 
Węglową na dzierŜawę 82 kombajnów chodnikowych (69 kombajnów typu AM-50 oraz 13 R-

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 445,3 635,9 42,8% 922,6 45,1% 936,4 1,5% Liczba akcji (mln) 481,5

EBITDA 92,4 115,8 25,3% 262,0 126,2% 274,5 4,8% MC (cena bieŜąca) 1 762,3

marŜa EBITDA 20,8% 18,2% 28,4% 29,3% EV (cena bieŜąca) 1 960,5

EBIT 72,4 83,1 14,7% 154,2 85,6% 186,1 20,7% Free float 10,9%

Zysk netto 33,6 73,4 118,2% 95,2 29,8% 138,5 45,4%

P/E 52,4 24,0 18,5 12,7 Zmiana ceny: 1m 14,7%

P/CE 32,9 16,6 8,7 7,8 Zmiana ceny: 6m 27,5%

P/BV 3,2 3,0 2,9 2,4 Zmiana ceny: 12m 10,6%

EV/EBITDA 19,5 15,0 7,5 6,6 Max (52 tyg.) 4,0

Dyield (%) 0,0 0,0 4,4 0,0 Min (52 tyg.) 2,4

Famur (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 3,66 PLN Cena docelowa: 3,6 PLN
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130) za łączną kwotę 147 mln PLN (1,8 mln PLN/kombajn). Dostawa kombajnów nastąpi w 
latach 2012-2013. Okres dzierŜawy poszczególnych kombajnów ustalono na 730 dni. W 4Q’11 
Bumech informował o zawarciu kilku umów na dzierŜawę kombajnów AM-50 na okres trzech lat 
do KHW za 2,0 mln PLN. Podpisana przez Remag umowa zakłada dzierŜawę kombajnów na 
okres dwóch lat za kwotę 1,8 mln PLN, dlatego moŜna na tej podstawie spodziewać się dobrej 
rentowności na realizacji podpisanych kontraktów.  
 
Ministerstwo gospodarki nie chce dywidendy ze spółek węglowych 
W wywiadzie udzielonym przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka agencji PAP Minister 
poinformował, Ŝe kierowany przez niego resort chce, aby spółki węglowe poza JSW nie 
wypłacały dywidendy z ubiegłorocznych zysków. Minister dodał, Ŝe chciałby, aby te środki 
zostały przeznaczone na inwestycje. Zwykle Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy, 
jako jednoosobowe spółki skarbu państwa wypłacają na rzecz budŜetu 15% osiąganych 
zysków. Pozostawienie zeszłorocznych wypracowanych zysków w dwóch z trzech największych 
spółkach węglowych, to pozytywna informacja dla producentów maszyn i urządzeń dla 
górnictwa. 
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Impexmetal WIG

Oceniamy, Ŝe wyniki Impexmetalu w 4’Q11 były neutralne, warto jednak zwrócić uwagę 
na odbudowujące się wolumeny sprzedaŜy na blachach aluminiowych. W 4Q’11 biorąc 
pod uwagę, Ŝe zakład pracował 2,5 miesiąca (sezonowo najsłabszy kwartał) sprzedaŜ 
sięgnęła 6,3 tys. ton / mieś (91,4% wykorzystywanych mocy), podczas gdy w 3Q’11 ta 
wyniosła 5,3 tys. ton / mieś (76,6% wykorzystywanych mocy). Novelis – światowy lider w 
produkcji blach aluminiowych przy okazji ostatnich wyników przedstawił, Ŝe jego 
zdaniem okres redukcji zapasów na terenie Europy juŜ się zakończył, co moŜe 
zwiastować wzrost sprzedaŜy w przyszłości. Zarząd Impexmetalu po wynikach za 4Q’11 
przyznał, Ŝe Spółka jest w stanie wypłacić dywidendę w wysokości nawet całego 
jednostkowego zysku Impexmetalu za 2011 rok (56,4 mln PLN; ,28 PLN / akcja; DY 7,0%). 
Dodał równieŜ, Ŝe biorąc pod uwagę plany akwizycyjne Boryszewa właściciel moŜe 
zdecydować się na wypłatę znacznie większej kwoty, sięgając nawet do zysku 
zatrzymanego z poprzednich lat. Obecny dług netto do EBITDA’12 wynosi 1,9x, natomiast 
zwiększenie zadłuŜenia do 3xEBITDA dawałoby potencjał wypłaty zysku akcjonariuszom 
na poziomie 190 mln PLN (0,95 PLN / akcja; ponad 20% obecnej ceny). Spółka mogłaby 
później ponownie powrócić do niŜszego poziomu zadłuŜenia za sprawą sprzedaŜy 
inwestorowi branŜowemu recyklera ołowiu - Baterpolu. Podtrzymujemy rekomendację 
kupuj. 
 
Alcoa i Novelis prezentują wyniki 4Q’11 i przedstawiają oczekiwania na 2012 rok 
W 4Q’11 w segmencie walcowanego aluminium Alcoa wolumen sprzedaŜy wyniósł 436 tys. ton 
(+6,1% r/r), a EBITDA 98 mln USD (-29,0% r/r). W rezultacie tego EBITDA na tonę produktu 
wyniosła w 4Q’11 225 USD/t (-33% r/r). Zarząd Alcoa w prezentacji do wyników przedstawił, Ŝe 
w 4Q’11 europejski rynek skurczył się o 16% r/r. Stabilne nadal pozostają przemysł 
samochodowy i kosmiczny. W 1Q’12 Zarząd spodziewa się Ŝe zarówno samochodówka, jak i 
przemysł kosmiczny pozostaną stabilne, a zapotrzebowanie na aluminium dla przemysłu 
opakowaniowego wzrośnie po zanotowaniu sezonowych minimów w 4Q’11. Zarząd zwraca 
uwagę, Ŝe z punktu widzenia segmentu produktów walcowanych otoczenie na rynku Unii 
Europejskiej pozostaje słabe. W 2012 roku Alcoa spodziewa się, Ŝe na runku europejskim 
produkcja samochodów osobowych skurczy się o 0-5% r/r, samochodów cięŜarowych spadnie 
o 8-13% r/r, budowy obiektów kubaturowych spadnie o 3-5% r/r. Wzrost spodziewany jest w 
europejskim przemyśle opakowaniowym na poziomie 4-5% r/r. Dobrą informacją z punktu 
widzenia europejskich przetwórców aluminium jest obserwowany dalszy spadek premii 
producentów aluminium (na koniec 4Q’11 170 USD/t vs. ponad 220 USD/t w 2Q’11 i 3Q’11). 
Premia producentów aluminium nie jest kalkulowana w marŜy przerobowej, dlatego jej wzrost 
(spadek) wpływa na spadek (wzrost) marŜy przerobowej.  
 

Novelis w 4Q’11 zanotował wolumen sprzedaŜy na poziomie 648 tys. ton (-9,3% r/r) i EBITDA 
na poziomie 329 USD/t (-1,3% r/r) (marŜa utrzymała się na zbliŜonym do zeszłorocznego 
poziomie). Zarząd Spółki spostrzega, Ŝe okres dekumulacji zapasów na terenie Europy juŜ się 
skończył. MoŜe mieć to pozytywny wpływ na kształtowanie się wolumenów w kolejnych 
kwartałach. 
 
Wyniki 4Q’11 
W 4Q’11 przychody ze sprzedaŜy Impexmetalu wyniosły 647,3 mln PLN i były o 22,5% wyŜsze 
od naszych oczekiwań (-16,9% r/r). Pozytywne zaskoczenie na przychodach wynika głównie z 
wyŜszych od oczekiwanych cenach sprzedaŜy metali, co mogło być rezultatem zastosowania 
cenników sprzed korekty na rynkach finansowych (długie kontrakty). Przychody ze sprzedaŜy 
Huty Aluminium Konin wyniosły 209,3 mln PLN i były o 32,4% r/r wyŜsze, przede wszystkim za 
sprawą  o 34,1% większych cen jednostkowych sprzedaŜy (w rzeczywistości wolumen był tylko 
o 1,2% niŜszy od naszych oczekiwań). Wolumen znajdował się na poziomie zbliŜonym do 
3Q’11, mimo Ŝe w 4Q’11 jest sezonowo kwartałem o najniŜszej sprzedaŜy. Pozytywne 
zaskoczenie po stronie przychodów miało miejsce równieŜ w segmencie miedzi (Hutmen i WM 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 785,0 2 417,6 35,4% 2 806,1 16,1% 2 574,9 -8,2% Liczba akcji (mln) 200,0

EBITDA 137,2 166,9 21,7% 202,2 21,1% 169,0 -16,4% MC (cena bieŜąca) 822,0

marŜa EBITDA 7,7% 6,9% 7,2% 6,6% EV (cena bieŜąca) 1 211,6

EBIT 73,3 105,5 44,0% 142,2 34,7% 116,5 -18,1% Free float 38,0%

Zysk netto 25,6 76,8 199,6% 106,6 38,8% 80,2 -24,7%

P/E 34,2 10,7 7,7 10,2 Zmiana ceny: 1m 5,9%

P/CE 9,8 5,9 4,9 6,2 Zmiana ceny: 6m 7,9%

P/BV 1,0 0,9 0,9 0,9 Zmiana ceny: 12m -16,1%

EV/EBITDA 10,0 7,5 6,0 6,6 Max (52 tyg.) 5,5

Dyield (%) 0,0 0,0 4,9 4,9 Min (52 tyg.) 3,2

Cena bieŜąca: 4,11 PLN Cena docelowa: 5,7 PLN

Impexmetal (Kupuj)
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Dziedzice) oraz ołowiu (Baterpol). W obu przypadkach podobnie jak miało to miejsce w HAK 
było to związane z wyŜszymi jednostkowymi cenami sprzedaŜy, gdyŜ w rzeczywistości 
wolumen był o odpowiednio 2,2% wyŜszy i 3,2% niŜszy. Wyraźnie lepsza od oczekiwań okazała 
się równieŜ sprzedaŜ w segmencie handlu łoŜyskami (+24,6% vs. prognoza DI BRE), co 
związane było prawdopodobnie z nadal utrzymującymi się wysokimi wolumenami 
(spodziewamy się, Ŝe wolumeny na sprzedaŜy łoŜysk w 2012 roku spadną co związane jest z 
gorszymi perspektywami francuskich producentów aut - głównych klientów zagranicznych) oraz 
znacznie silniejszym niŜ się spodziewaliśmy efektem związanym z osłabieniem PLN do EUR.   
 

Wynik operacyjny Grupy w 4Q’11 wyniósł 20,3 mln PLN i był o 5,4% niŜszy od naszych 
oczekiwań (-16,9% r/r). Negatywny wpływ na ten rezultat miała pozostała działalność 
operacyjna, której saldo wyniosło -4,4 mln PLN i wynikała z pojedynczych zdarzeń 
jednorazowych (zmiana salda rezerwy na aktywa o potencjalnie utrudnionej odzyskiwalności –
5,9 mln PLN; saldo utworzenia / rozwiązania rezerw –0,4 mln PLN; dotacje +0,5 mln PLN i 
saldo pozostałych przychodów / kosztów +1,3 mln PLN). Na wynikach operacyjnych warto 
równieŜ zwrócić uwagę na transakcję sprzedaŜy konwertora do stopów odlewniczych, jakich 
dokonał zaleŜny Hutmen, a którego nabywcą był Baterpol. Transakcja ta pozytywnie wpłynęła 
na wyniki jednostkowe Hutmen (saldo pozostałej działalności operacyjnej w 4Q’11 wyniosło 
+10,4 mln PLN), natomiast na wynikach skonsolidowanych była ona neutralna. Transakcja ta 
moŜe być odczytana przez inwestorów jako sygnał powolnego przygotowania do sprzedaŜy 
zaleŜnego Baterpolu inwestorowi branŜowemu - przenoszenie rozproszonych w Grupie co 
niektórych składników produkcyjnych Baterpolu.      
 

Negatywnie na tle Grupy pod względem operacyjnym zaskoczyła Huta Aluminium Konin, która 
wypracowała 5,4 mln PLN vs. spodziewane 9,0 mln PLN. Było to efektem przede wszystkim 
niskiego wolumenu sprzedaŜy w 4Q’11 (-30% r/r), co wynikało z jednej strony z niskiego 
sezonu, z drugiej zaś załamania wolumenów w 3Q’11 i powolnym odbudowywaniem się 
poziomów w 4Q’11. Wynik operacyjny segmentu miedzi (Hutmen, Dziedzice) wyniósł 6,0 mln 
PLN vs. prognoza DI BRE -2,0 mln PLN. Znacznie lepszy od oczekiwań rezultat to efekt 
wspomnianej wyŜej transakcji sprzedaŜy aktywów produkcyjnych do Baterpolu (gdyby nie to, to 
jednostkowy wynik Hutmenu byłby bliski –4,4 mln PLN). Znacznie lepsze od oczekiwań wyniki 
wypracował Baterpol +23% vs. prognoza DI BRE) oraz FŁT Polska (+12,7 mln PLN vs. 
oczekiwane +2,0 mln PLN). W przypadku segmentu handlu łoŜyskami znacznie lepsze rezultaty 
związane były prawdopodobnie z osłabieniem złotówki do euro. Znacząca cześć sprzedaŜy 
podmiotu realizowana jest na rynkach Europy Zachodniej, a słaba złotówka wspiera rentowność 
sprzedaŜy eksportowej. Lepsze rezultaty Baterpolu, to efekt wysokiego zapotrzebowania na 
ołów przed okresem zimowym, w związku z budowaniem zapasów przez producentów 
akumulatorów przed okresem zimowym (w 4Q’11 notowany na giełdzie Orzeł Biały 
sygnalizował wysokie zapotrzebowanie klientów na ołów). 
 

Wynik netto w 4Q’11 wyniósł 18,1 mln PLN i był o 25,9% wyŜszy od naszych oczekiwań. Było to 
rezultatem głównie ujemnego podatku, jaki Spółka zaksięgowała w 4Q’11 (-4,0 mln PLN), co 
wynika z podejścia memoriałowego, a nie kasowego (nie wykluczamy, Ŝe spółka przeniosła 
równieŜ cześć znaków towarowych poza granicę kraju).  
 

Przepływ gotówki z działalności operacyjnej w 4Q’11 wyniósł +39,3 mln PLN vs. +13,5 mln PLN 
w 4Q’10. Dług netto na koniec 2011 roku wyniósł 317,1 mln PLN vs. oczekiwane przez DI BRE 
306,5 mln PLN.  
 

 
Wywiad z Prezesem 
W wywiadzie udzielonym Gazecie Giełdy Parkiet Prezes Szeliga przedstawił, Ŝe kierowana 
przez niego Spółka mogłaby przeznaczyć nawet całych jednostkowy zysk Impexmetalu za 2011 
na dywidendę (56,4 mln PLN; 0,28 PLN/akcję; DY 7,1%). Nie wyklucza, Ŝe w związku z 
akwizycjami prowadzonymi przez Boryszew, główny akcjonariusz, kontrolujący 54% akcji Spółki 
mógłby się pokusić o wypłatę zysku równieŜ ze wcześniejszych lat. Proponowana przez Zarząd 
wartość dywidendy jest wyŜsza niŜ nasze prognozy (DI BRE: 40,3 mln PLN; 0,20 PLN / akcję). 
Ograniczeniem dla wielkości wypłacanej dywidendy będzie suma zatrzymanych zysków z lat 
ubiegłych (sprawozdanie jednostkowe 667,1 mln PLN, skonsolidowane 788,0 mln PLN) oraz 
moŜliwość zadłuŜenia się Grupy Kapitałowej. Obecne zadłuŜenie netto do prognozowanej przez 
nas EBITDA’12 wynosi 1,9, zwiększenie zadłuŜenia do 3xEBITDA pozwalałoby na uwolnienie 
około 190 mln PLN (0,95 PLN / akcję; 24% obecnej ceny). 
 

Warto zauwaŜyć, Ŝe w 2011 roku Boryszew 10 mln PLN z wypłaconej dywidendy za poziomie 
40 mln PLN przeznaczył na kompensatę naleŜności z tytułu wykupu obligacji objętych przez 
spółki zaleŜne. Gdyby sytuacja się powtórzyła, to wówczas akcjonariusze finansowi uzyskaliby 
dywidendę w środkach pienięŜnych, a Boryszew częściowo zmniejszyłby wielkość swoich 
zobowiązań w obligacjach wobec Impexmetalu. Obecnie Impexmetal posiada obligacje 
wyemitowane przez Boryszew na poziomie 110 mln PLN (0,55 PLN/ akcję). Ich wartość obniŜa 
wartość przedsiębiorstwa (EV). Uwzględniamy je jednak w naszej wycenie. 
 

Rynek moŜe zacząć spekulować o moŜliwość wypłaty większej dywidendy przez Spółkę, 
szczególnie biorąc pod uwagę prawdopodobny scenariusz sprzedaŜy Baterpolu do inwestora 
branŜowego. Gdyby to nastąpiło, to po zwiększeniu zadłuŜenia, istniałaby moŜliwość szybkiego 
jego zmniejszenia tuŜ po sprzedaŜy aktywów produkcyjnych. 
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Kernel WIG

Wyniki 2Q’12 (4Q’11) były nieco lepsze od naszych oczekiwań i zgodne z oczekiwaniami 
rynkowymi. Po pierwszej połowie roku obrotowego przychody wzrosły o 8,1% r/r, 
EBITDA wzrosła o 5,3% r/r, EBIT spadł o 6,4% r/r. Całoroczna prognoza Zarządu zakłada 
15-20% poprawę rezultatów w bieŜącym roku. W komentarzu do wyników Zarząd 
zaznaczył, Ŝe dotychczasowe wyniki są poniŜej jego oczekiwań, ale liczy Ŝe starty uda się 
odrobić w nadchodzących dwóch kwartałach. Ryzykiem pozostają niskie stany 
magazynowe słonecznika ukraińskich tłoczni wynikające z niechęci rolników do 
sprzedaŜy nasion po 25% niŜszych w bieŜącym sezonie cenach. Obecnie obserwowane 
przez nas ceny dalej rosną, a marŜa na tłoczeniu słonecznika w 3Q’12 (1Q’12) spadła 
obecnie do 188,9 USD/t vs. 212,0 USD/t w 3Q’11 (1Q’11). W segmencie sprzedaŜy zboŜa 
Kernelowi w IH’12 udało się wyeksportować 37% z zaplanowanych na cały rok 
wolumenów. Ostatnie spekulacje o moŜliwości wprowadzenia ograniczeń eksportowych 
pszenicy, gdyby straty zbóŜ ozimych okazały się wysokie doprowadziły do zmroŜenia 
rynku tego towaru w lutym. W II’12 Ukrainę opuściło 1,7 MT zboŜa, co oznacza, Ŝe aby 
spełnić prognozę Rządu (25MT) Ukrainę miesięcznie do końca VI’12 musi opuszczać 2,3 
MT zboŜa. Jak na razie nie decydujemy się na obniŜenie prognoz dla Spółki Kernel na 
bieŜący rok (te zgodne z oficjalną prognozą Zarządu), ale przestrzegamy Ŝe pojawiają się 
zdarzenia mogące doprowadzić do jej niewykonania. Dodatkowym punktem ryzyka jest 
sytuacja finansowa na Ukrainie (znaczne wydatki w II’12 i III’12 oraz wyraźne problemy z 
emisją długu publicznego). Podtrzymujemy rekomendację redukuj. 
 
Rząd prosi eksporterów o powstrzymanie się od wysyłki pszenicy  
Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy zaapelowało do treaderów o powstrzymanie się od wysyłki 
pszenicy poza granicy kraju do czasu jak ostatecznie znana będzie wielkość zbóŜ ozimych, jaka 
ucierpiała ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Miałoby to uchronić rynek przed 
brakiem pszenicy w kolejnym sezonie, gdyby straty zbóŜ ozimych były wyŜsze od 
przewidywanych. Obecnie szacuje się, Ŝe 2-2,5 mln ha zasianych zbóŜ ozimych będzie musiała 
zostać na nowo obsadzona (około 25% całkowitego areału zbóŜ ozimych i około 6% 
całkowitego areału uprawnego na Ukrainie). Rząd uniknąć chce wzrostu cen na rynku lokalnym, 
gdyby zbiory pszenicy okazały się zbyt niskie by sprostać popytowi wewnętrznemu. 
Ministerstwo przedstawiło Ŝe jeśli treaderzy sami zdecydują się ograniczyć eksport zboŜa poza 
granicę to Rząd nie wprowadzi ustawowych ograniczeń. 
 
Wyniki 2Q’12 (4Q’11) 
W 2Q’12 (4Q’11) przychody ze sprzedaŜy Grupy Kernel wyniosły 594,4 mln USD i były o 20,7% 
wyŜsze niŜ zakładaliśmy w prognozie (-4,7% vs. konsensus). Znacząco wyŜsza od naszych 
oczekiwań wartość obrotu miała miejsce w segmencie produkcji rolnej i eksportu zboŜa 
(+57,9% vs. prognoza DI BRE), co związane było przede wszystkim z wyŜszymi o 47,9% 
wolumenami sprzedaŜy. Przychody ze sprzedaŜy powyŜszych segmentów były jednak o 16,4% 
r/r niŜsze, a wolumeny o 27,8% r/r niŜsze, co Zarząd tłumaczy spadkami cen artykułów rolnych 
na światowych rynkach i niechęci rolników do sprzedaŜy zboŜa po niŜszych cenach. Obroty 
generowane przez segment produkcji oleju słonecznikowego były o 12,8% wyŜsze od naszych 
oczekiwań, przede wszystkim za sprawą większych o 8% wolumenów sprzedaŜy oraz i 4% 
wyŜszych średnich uzyskiwanych cen. Negatywnie na tle naszych prognoz (pod względem 
sprzedaŜy) wypadł segmentu sprzedaŜy cukru (-74,8% vs. prognoza DI BRE), co związane było 
z niskimi wolumenami sprzedaŜy. Zarząd w komentarzu podaje, Ŝe w wyniku problemów 
technicznych cukier nie został sprzedany do Krajowego Funduszu Rezerwowego, ale 
spodziewa się, Ŝe 75,7 tys. ton z wyprodukowanych 120 tys. ton zostanie dostarczone do 
Skarbu Państwa w 1Q’12 i 2Q’12 (Kernel ustalił z Państwem cenę sprzedaŜy na poziomie 8500 
UAH/t, podczas gdy obecnie ceny cukru na lokalnym rynku wynoszą 5500 UAH/t). 
 

Wynik operacyjny Grupy w 2Q’12 (4Q’11) wyniósł 86,2 mln USD i był o 3,8% wyŜszy od 
naszych oczekiwań (6,5% wyŜszy od oczekiwań rynku). Warto zwrócić uwagę na wysoką 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-10

(mln USD) 2008/09 2009/10 zmiana 2010/11 zmiana 2011/12P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 020,5 1 899,1 86,1% 2 339,7 23,2% 2 773,0 18,5% Liczba akcji (mln) 79,7

EBITDA 190,0 309,6 62,9% 369,7 19,4% 408,2 10,4% MC (cena bieŜąca) 5 737,2

marŜa EBITDA 18,6% 16,3% 15,8% 14,7% EV (cena bieŜąca) 6 100,5

EBIT 167,5 277,3 65,5% 313,4 13,0% 349,9 11,6% Free float 43,6%

Zysk netto 152,0 226,3 48,9% 261,4 15,5% 295,3 13,0%

P/E 11,1 8,1 7,0 6,2 Zmiana ceny: 1m 5,4%

P/CE 9,7 7,1 5,8 5,2 Zmiana ceny: 6m 10,2%

P/BV 2,8 1,9 1,5 1,2 Zmiana ceny: 12m -12,9%

EV/EBITDA 9,4 6,4 5,3 4,6 Max (52 tyg.) 84,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 58,0

Kernel (Redukuj)
Cena bieŜąca: 72 PLN Cena docelowa: 61,1 PLN
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rentowność sprzedaŜy zboŜa (29,1 USD EBITDA/t vs. 28,8 USD EBITDA/t w analogicznym 
okresie rok wcześniej). Zarząd tłumaczy w komentarzu do wyników, Ŝe wysoka marŜowość 
wynikała z duŜej ilości sprzedawanej kukurydzy, której urodzaj w minionym roku spowodował 
spadek cen na lokalnym rynku i wzrost marŜy na sprzedaŜy eksportowej uprawy (w 2Q’12 
(4Q’11) średnia cena eksportowa kukurydzy była o 30% wyŜsza, niŜ ceny skupu na terenie 
kraju). Na wysokim poziomie kształtowała się marŜa na sprzedaŜy oleju butelkowanego (135,7 
USD EBITDA/t vs. 80,2 USD EBITDA/t w analogicznym okresie rok wcześniej) – Zarząd 
tłumaczy Ŝe ceny oleju butelkowanego reagują z opóźnieniem na kształtowanie się cen na 
rynkach międzynarodowych, co pozwoliło na sprzedaŜ części asortymentu po wyŜszej wartości 
(średnia cena sprzedaŜy segmentu wzrosła w 2Q’12 (4Q’11) o 16,9% r/r, warto zauwaŜyć 
jednak, Ŝe spadła ona równieŜ o 10,7% q/q za sprawą 9-10% q/q spadków cen olejów 
roślinnych w 2Q’12). Niska wartość EBITDA/t sprzedanego produktu miała miejsce w 
segmencie oleju słonecznikowego luzem (67,1 USD; -25,4% vs prognoza DI BRE; +14,5% r/r), 
co wynikało prawdopodobnie ze spadku cen oleju roślinnego na międzynarodowych rynkach i 
braku chęci rolników sprzedaŜy słonecznika po niŜszych cenach (Zarząd w komentarzu 
przyznaje, Ŝe wskaźnik zapasów w ukraińskich tłoczniach znajduje się na niskim poziomie, 
mimo rekordowych zbiorów słonecznika). Warto zauwaŜyć, Ŝe w 2Q’12 (4Q’11), podobnie jak w 
2Q’11 (4Q’10) miał miejsce odwrócony efekt LIFO, który wynikał z faktu, iŜ Spółka przerabiała 
droŜsze ziarno bezpośrednio zakupione od farm, a tańsze wcześniej zakupione kumulowała w 
elewatorach. Efekt ten był jednak znacznie słabszy, niŜ w analogicznym okresie roku ubiegłego 
(na przestrzeni 2Q’12 (4Q’11) ceny słonecznika wzrosły o 9,9%, natomiast 2Q’11 (4Q’10) o 
ponad 30%). Znacząco poniŜej oczekiwań wynik operacyjny miał miejsce w segmencie 
produkcji cukru (jedynie 2,2 mln USD EBIT w 2Q’12(4Q’11)), co związane było z niewielką 
ilościową sprzedaŜą cukru.  
 

Wynik netto w 2Q’12 (4Q’11) wyniósł 65,2 mln USD i był o 9,0% wyŜszy od naszych prognoz 
(+4,6% vs. konsensus). Saldo działalności finansowej w 2Q’12 (4Q’11) wyniosło -16,3 mln USD 
vs. prognoza DI BRE -15,3 mln USD. Spółka zaksięgowała równieŜ – 5,8 mln USD 
dodatkowych kosztów, które negatywnie wpłynęły na wynik brutto (nie ujęliśmy ich w 
prognozach). 
 

W 2Q’12 (4Q’11) Kernel zanotował odpływ gotówki z działalności operacyjnej na poziomie 78,6 
mln USD - znacznie mniej niŜ miało to miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego (-228,5 
mln USD). Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu przepływu gotówki z tytułu zobowiązań 
handlowych o 92,4 mln USD r/r oraz przedpłat o 24,9 mln USD. Dług netto na koniec 2Q’12 
(4Q’11) wyniósł 599,8 mln USD vs. 707,4 mln USD na koniec 2Q’11 (4Q’10). 
 

Po pierwszej połowie roku wyniki są o 6,4% niŜsze na poziomie operacyjnym i o 5,3% wyŜsze 
na poziomie EBITDA. Całoroczna prognoza Zarządu wykonana jest w 42,9% na poziomie 
przychodów, 40,2% EBITDA i 38,5% zysku netto. Zarząd przyznał w komentarzu do wyników, 
Ŝe osiągnięte w pierwszej połowie rezultaty są poniŜej jego oczekiwań, tym niemniej 
podtrzymuje całoroczną prognozę (ta przewiduje poprawę zeszłorocznych rezultatów o 15-20% 
r/r). 
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Kęty WIG

Od początku roku akcje Grupy Kęty wzrosły o 18,1% i rosły wyraźnie dynamiczniej niŜ 
indeks szerokiego rynku (WIG +10,8%). Było to rezultatem dobrych wyników za 4Q’11 
(przychody +18,5% r/r, EBIT +41,7% r/r i zysk netto +4,6%). Oficjalna prognoza Zarządu 
na 2012 rok zakłada, Ŝe Grupa wypracuje wynik EBITDA na poziomie 223 mln PLN (na 
poziomie prognozy DI BRE) oraz wynik netto 104 mln PLN (-6,5% vs. prognoza DI BRE). 
RozbieŜności na poziomie wyniku netto wynikają z ambitnych planów Zarządu odnośnie 
inwestycji w bieŜącym roku (147 mln PLN) i wyŜszej od naszych załoŜeń amortyzacji 
(+9,9% vs. prognoza DI BRE). W dwóch ostatnich latach Spółka nie zdołała wykonać 
planu inwestycji zakładanych na dany rok, co moŜe wskazywać, Ŝe amortyzacja mogłaby 
się okazać niŜsza, a wówczas Spółka osiągnęła by rezultaty zbliŜone do naszych 
prognoz. W związku z ostatnimi wzrostami cen akcji Grupy Kęty i zmniejszeniem 
potencjału wzrostowego obniŜamy naszą rekomendację z kupuj do akumuluj. 
 
Prognoza Zarządu na 2012 rok (tylko pozornie niŜsza) 
W przedstawionej przez Zarząd prognozie Grupy Kęty na 2012 rok przychody ze sprzedaŜy 
wyniosą 1510 mln PLN (+1,9% vs. prognoza DI BRE), EBIT 141 mln PLN (-6,3% vs. prognoza 
DI BRE), EBITDA 223 mln PLN (-0,9% vs. prognoza DI BRE) i zysk netto 104 mln PLN (-6,5% 
vs. prognoza DI BRE). W związku z utrzymującą się na rynkach światowych niepewnością oraz 
sygnałami o spowolnieniu gospodarczym Zarząd Spółki zakłada, iŜ segmenty biznesowe będą 
zmierzały do powtórzenia bardzo dobrych wyników z roku 2011. Wyniki sprzedaŜy 
poszczególnych segmentów nie róŜnią o więcej niŜ 10% od naszej prognozy, poza 
działalnością związaną z produkcją akcesoriów budowlanych, która jest o 24,2% wyŜsza od 
naszych szacunków (+9 mln PLN). Prognozowany przez Zarząd wynik EBITDA Grupy pokrywa 
się z przedstawioną przez nas prognozą. RóŜnica ma miejsce na poziomie amortyzacji, która 
jest o 9,9% wyŜsza od prognozy DI BRE (+7 mln PLN), co następnie przekłada się na niŜszy o 
6,3% wynik operacyjny (-10 mln PLN) i niŜszy o 6,5% wynik netto (-7 mln PLN). Poza tym 
wyraźna rozbieŜność pomiędzy prognozą Zarządu, a naszymi prognozami ma miejsce na 
poziomie wydatków inwestycyjnych, które w roku 2012 będą o 54 mln PLN wyŜsze od naszych 
szacunków (w sumie w roku 2011 i 2012 Spółka wyda 260,6 mln PLN na wydatki inwestycyjne 
tj. o 43,2 mln PLN więcej niŜ zakładaliśmy w prognozach). RozbieŜności pomiędzy naszymi 
szacunkami, a oczekiwaniami Zarządu na poziomie wielkości wydatków inwestycyjnych w 2012 
roku powodują spadek wyceny o 5,82 PLN na akcję. Warto jednak skonfrontować to z niŜszym 
niŜ zakładaliśmy w symulacjach poziomem długu netto na koniec 2011 roku (-8,93 PLN/akcję). 
 
Wyniki za 4Q`11 
W 4Q’11 przychody ze sprzedaŜy wyniosły 390,9 mln PLN i były o 0,4% wyŜsze od naszych 
prognoz. Wyraźnie wyŜsza wcześniejszych oczekiwań Zarządu była dynamika sprzedaŜ w 
segmencie usług budowlanych (+59,1% r/r vs. spodziewane przez Zarząd +40% r/r) oraz 
wyrobów wyciskanych (+12,6% r/r vs. spodziewane przez Zarząd +7% r/r). Wielkość 
przychodów generowanych przez pozostałe segmenty była zbliŜona do tych, o jakich 
informowała Spółka w końcówce grudnia.  
 

Wyraźnie wyŜszy od naszych i Zarządu oczekiwań okazał się wynik operacyjny (+21,0% vs. 
prognoza DI BRE) oraz wynik EBITDA (+17% vs. prognoza DI BRE). Pozytywne zaskoczenie 
pod względem wielkości wypracowanego wyniku operacyjnego miało miejsce w segmencie 
opakowań giętkich (+116,6% r/r) (marŜa najwyŜsza od 1Q’11) oraz akcesoriów budowlanych 
(+22,5% r/r) (prawdopodobnie najwyŜsza w historii marŜa operacyjna na poziomie 30,7%).  
 

Wynik brutto wyniósł 25,1 mln PLN i był o 29,6% wyŜszy od naszych oczekiwań, a wynik netto 
19,7 mln PLN (-11,2% vs. prognoza DI BRE). Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Zarząd nie 
zdecydował się rozpoznać wcześniej zakładanej wyceny aktywów z tytułu podatku odroczonego 
w związku z działalnością niektórych spółek na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. 
 

Warto w wynikach za 4Q’11 zauwaŜyć wysoki przepływ gotówki z działalności operacyjnej, 
który wyniósł +130 mln PLN i przyczynił się do obniŜenia długu netto Grupy do poziomu 218,3 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 111,0 1 210,5 9,0% 1 503,9 24,2% 1 481,8 -1,5% Liczba akcji (mln) 9,2

EBITDA 176,4 181,6 2,9% 221,8 22,1% 225,1 1,5% MC (cena bieŜąca) 1 138,4

marŜa EBITDA 15,9% 15,0% 14,7% 15,2% EV (cena bieŜąca) 1 438,9

EBIT 112,2 118,0 5,1% 151,2 28,2% 150,5 -0,5% Free float 59,4%

Zysk netto 70,6 89,7 27,1% 103,5 15,4% 111,5 7,8%

P/E 16,1 12,7 11,0 10,2 Zmiana ceny: 1m 13,6%

P/CE 8,5 7,4 6,5 6,1 Zmiana ceny: 6m 21,0%

P/BV 1,4 1,3 1,2 1,1 Zmiana ceny: 12m -3,2%

EV/EBITDA 7,6 7,7 6,5 6,3 Max (52 tyg.) 132,5

Dyield (%) 0,0 3,2 3,2 4,0 Min (52 tyg.) 86,6

Kęty (Akumuluj)
Cena bieŜąca: 123,4 PLN Cena docelowa: 136,7 PLN
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mln PLN. Było to związane przede wszystkim ze wzrostem zobowiązań handlowych, efektem 
wydłuŜenia okresów z dostawcami. Spółce w związku z oczekiwanym na rynkach finansowych 
spowolnieniem gospodarczym udało się wynegocjować dłuŜsze okresy na spłatę zobowiązań 
handlowych. Dodatkowo w 4Q’11 nieznacznie spadły zapasy. W sumie wielkość 
zaangaŜowanego kapitału obrotowego spadła w omawianym okresie o 101,4 mln PLN q/q. 
 

W całym 2011 roku nakłady na aktywa trwałe wyniosły 148,1 mln PLN i były niŜsze niŜ 
przepływy gotówki z działalności operacyjnej w tym okresie (+206,9 mln PLN). Gotówka 
wygenerowana z działalności finansowej była równieŜ tylko nieznacznie niŜsza niŜ wartość 
EBITDA wygenerowana w tym okresie (221,8 mln PLN). Dług netto na koniec 2011 roku 
odpowiadał jednokrotności wartości wygenerowanego EBITDA. 
 

Wywiad z Prezesem 
W wywiadzie udzielonym Gazecie Giełdy Parkiet Prezes Mańko poinformował, Ŝe otoczenie 
makroekonomiczne wokół Grupy Kęty w 2012 roku będzie wymagające, ale mimo tego Grupa 
chce powtórzyć ubiegłoroczne bardzo dobre wyniki. Intencją Zarządu jest, aby w 2012 roku na 
inwestycje przeznaczyć rekordowe 146,6 mln PLN. W kolejnych latach natomiast wielkość 
inwestycji powinna spadać, co pozwoli na większą ilość generowanej gotówki i w zaleŜności od 
decyzji akcjonariuszy zwiększenie wielkości wypłacanej dywidendy lub akwizycję (niekoniecznie 
na terenie kraju). Jak na razie jednak Spółka nie ma konkretnych celów akwizycyjnych. Zarząd 
podtrzymał zapowiedzi dotyczące wypłaty dywidendy za rok 2011 w wysokości 5 PLN na akcję 
(zgodne z naszymi załoŜeniami modelowymi). 
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Kopex WIG

Na początku roku backlog Kopex związany z działalnością podstawową na 2012 rok 
wyniósł 830 mln PLN (+60% r/r). Wzrost inwestycji w krajowym i światowym górnictwie 
niesie za sobą zwiększenie stawek w zawiązywanych umowach, a zdobywane na 
przełomie 2011/2012 kontrakty zagraniczne podpisywane są przy kursie 4,4-4,5 EUR/PLN, 
podczas gdy koszt wytworzenia kalkulowany był przy kursie 3,9-4,0 EUR/PLN. 
Prawdopodobnie rok 2012 będzie dla polskich spółek z zaplecza górniczego rekordowy 
pod względem rentowności i wielkości raportowanych rezultatów. PodwyŜszamy naszą 
prognozę wyniku netto w 2012 roku z 142,5 mln PLN do 158,7 mln PLN oraz wycenę z 
22,5 PLN/akcja na 22,6 PLN/akcja (nowe raportowane kontrakty od ostatniej 
rekomendacji). Kopex jest obecnie notowany z 9% dyskontem do spółek z branŜy na 
wskaźniku cena/zysk i 16% dyskontem na wskaźniku EV/EBITDA. W związku ze 
spadkiem potencjału wzrostu w stosunku do naszej ceny docelowej obniŜamy naszą 
rekomendację z akumuluj do trzymaj. 
 
Wyniki 4Q’11 
W 4Q`11 przychody ze sprzedaŜy wyniosły 629,2 mln PLN i były o 10,4% niŜsze od naszych 
prognoz i 7,7% niŜsze od oczekiwań rynku. Zarząd w 4Q’11 zdecydował się na zmianę 
prezentacji wyników zaleŜnego w 50% od Kopex Tagao Mining Equipment Manufacturing z 
siedzibą w Chinach, z metody konsolidacji pełnej na metodę praw własności. Nasze prognozy 
przygotowywane były w oparciu o pełną konsolidację spółki zaleŜnej co spowodowało, Ŝe 
raportowane wyniki były niŜsze na poziomie przychodów, operacyjnym i zysku brutto. 
Porównywalne są natomiast wyłącznie na poziomie netto, gdzie rezultat okazał się o 5,5% 
niŜszy od naszych oczekiwań i 3,6% niŜszy od prognoz konsensu. Spółka nie podaje wyników 
zaleŜnego Tagao za 4Q’11, ale dla porównania podmiot zaleŜny w całym 2010 roku 
wypracował przychody na poziomie 221,2 mln PLN, EBIT -5,1 mln PLN i zysk netto -0,7 mln 
PLN. Wyraźnie wyŜsze od naszych oczekiwań przychody ze sprzedaŜy miały miejsce w 
segmencie usług górniczych (+48,7% vs. prognoza DI BRE), maszyn i urządzeń dla górnictwa 
odkrywkowego (+71,6% vs. prognoza DI BRE) oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu (+26,5% 
vs. prognoza DI BRE). NiŜsza niŜ się spodziewaliśmy sprzedaŜ miała miejsce w segmencie 
maszyn elektrycznych i elektronicznych (-7,2% vs. prognoza DI BRE). Obrót segmentu maszyn 
i urządzeń dla górnictwa podziemnego jest trudny do zweryfikowania ze względu na 
wspomnianą wcześniej zmianę prezentacji danych spółki zaleŜnej. Wynik brutto ze sprzedaŜy 
wyniósł 133,2 mln PLN (+12,7% vs. prognoza DI BRE) – przede wszystkim w efekcie wyŜszego 
rezultatu segmentów usług górniczych, maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego i 
maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Koszty sprzedaŜy i zarządu w 4Q’11 
wyniosły 72,6 mln PLN i były o 26,5% wyŜsze od naszych oczekiwań. Saldo pozostałej 
działalności operacyjnej wyniosło -15,2 mln PLN (dokładnie odpowiada to wartości, o jaką róŜni 
się nasza prognoza od raportowanego rezultatu – nasza prognoza zakładała zerowe saldo 
pozostałej działalności operacyjnej) na co składa się -11,7 mln PLN odpisów z tytułu aktualizacji 
wartości aktywów, saldo zawiązywanych i rozwiązywanych rezerw -2,7 mln PLN oraz pozostałe 
-1,3 mln PLN. Wynik z działalności operacyjnej w 4Q’11 wyniósł 45,4 mln PLN (-25,2% vs. 
prognoza DI BRE i -24,6% vs. konsensus). Saldo działalności finansowej wyniosło -2,3 mln PLN 
vs spodziewane -7,6 mln PLN – główną pozycją mającą na to wpływ są róŜnice kursowe +3,4 
mln PLN i wyŜsze o 1,8 mln PLN odsetki. Przepływ gotówki z działalności operacyjnej w 4Q’11 
wyniósł 89,8 mln PLN vs. 207,9 mln PLN w 4Q’10. Dług netto na koniec 2011 roku wyniósł 
590,5 mln PLN vs. nasza prognoza 541,4 mln PLN (-0,66 PLN/akcja). O ile wyniki 4Q’11 
oceniamy neutralnie (duŜe obciąŜenia odpisami i rezerwami w 4Q’11 oraz zmiana konsolidacji 
Tagao), to poziom długu netto na koniec 2011 roku jest dla nas negatywnym zaskoczeniem. 
tym bardziej, Ŝe dekonsolidacja Tagao powinna przynieść Grupie zmniejszenie 
prezentowanego poziomu zadłuŜenia (szacujemy, Ŝe zadłuŜenie netto Tagao wynosi około 130 
mln PLN). W rzeczywistości po uwzględnieniu dekonsolidacji dług netto nie zmienił się 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 313,4 2 365,2 2,2% 2 126,3 -10,1% 2 073,7 -2,5% Liczba akcji (mln) 74,3

EBITDA 217,1 184,6 -15,0% 274,7 48,8% 330,0 20,1% MC (cena bieŜąca) 1 717,1

marŜa EBITDA 9,4% 7,8% 12,9% 15,9% EV (cena bieŜąca) 2 338,1

EBIT 145,3 100,1 -31,1% 172,0 71,9% 225,9 31,3% Free float 28,3%

Zysk netto 87,2 33,3 -61,9% 153,5 361,6% 158,7 3,4%

P/E 19,7 51,6 11,2 10,8 Zmiana ceny: 1m -1,2%

P/CE 10,8 14,6 6,7 6,5 Zmiana ceny: 6m 23,5%

P/BV 0,7 0,7 0,7 0,6 Zmiana ceny: 12m 13,8%

EV/EBITDA 8,9 12,3 8,5 6,6 Max (52 tyg.) 25,8

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,9 Min (52 tyg.) 16,8

Cena docelowa: 22,6 PLN

Kopex (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 23,1 PLN
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znacząco względem 3Q’11. Zwiększenie poziomu długu związana jest prawdopodobnie z 
moŜliwym wzrostem sprzedaŜy w kolejnych okresach.       
 
Umowy znaczącej wartości 
Konsorcjum firm Kopex i Bumech wydzierŜawią Kompani Węglowej 30 sztuk kombajnów 
chodnikowych AM-50 za łączną kwotę 52,1 mln PLN. Okres dzierŜawy kaŜdego z kombajnów 
określono na 730 dni (po 0,87 mln PLN/kombajn na rok). W 4Q’11 Bumech informował o 
zawarciu kilku umów na dzierŜawę kombajnów AM-50 na okres trzech lat do KHW za 2,0 mln 
PLN (po 0,67 mln PLN/kombajn na rok). Ponadto Famur na początku 2012 roku przekazał do 
publicznej wiadomości informację o zawarciu szeregu umów z Kompanią Węglową na 
dzierŜawę 82 kombajnów chodnikowych (69 kombajnów typu AM-50 oraz 13 R-130) za łączną 
kwotę 147 mln PLN (0,9 mln PLN/kombajn na rok). Kwota za jaką Kopex będzie dzierŜawił 
kombajny Kompani Węglowej jest zbliŜona do tej, jaką wynegocjował Famur i wyŜsza niŜ 
wcześniej podpisywał Bumech. 
 
Ministerstwo gospodarki nie chce dywidendy ze spółek węglowych 
We wczorajszym wywiadzie udzielonym przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka agencji 
PAP Minister poinformował, Ŝe kierowany przez niego resort chce, aby spółki węglowe poza 
JSW nie wypłacały dywidendy z ubiegłorocznych zysków. Minister dodał, Ŝe chciałby, aby te 
środki zostały przeznaczone na inwestycje. Zwykle Kompania Węglowa i Katowicki Holding 
Węglowy, jako jednoosobowe spółki skarbu państwa wypłacają na rzecz budŜetu 15% 
osiąganych zysków. Pozostawienie zeszłorocznych wypracowanych zysków w dwóch z trzech 
największych spółkach węglowych, to pozytywna informacja dla producentów maszyn i 
urządzeń dla górnictwa. 
 
Kontrakt na obudowy ścianowe do Bośni i Hercegowiny  
Spółka poinformowała w komunikacie o podpisaniu umowy na dostawę kompleksu ścianowego 
do kopalni węgla brunatnego w Bośni i Hercegowinie za 10,2 mln EUR (42,7 mln PLN). Termin 
dostawy został określony na 12 miesięcy od momentu podpisania kontraktu. Długi okres 
przewidziany na dostawę moŜe oznaczać, Ŝe prace nad kontraktem będą się odbywać w 
drugiej połowie 2012 roku. Kontrakt przewiduje 20% przedpłatę. 
 
Wywiad z Prezesem 
W wywiadzie udzielonym agencji PAP Prezes Jędrzejewski przedstawił, Ŝe Grupa Kopex w 
2012 roku liczy na dalszy wzrost sprzedaŜy na rynkach zagranicznych. Kopex planuje dalszy 
rozwój na rynkach, na których jest juŜ obecny oraz wejście na nowe rynki m.in. do Indii i 
Wietnamu. Ponadto nie wyklucza zainteresowania pozyskiwaniem kontraktów na mniejszych 
rynkach. Prezes spodziewa się utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu wyników 
finansowych w 2012 roku. Na wyniki Spółki – zdaniem rozmówcy - będzie wpływać utrzymujący 
się wysoki popyt na maszyny górnicze na rynku polskim oraz zwiększające się 
zapotrzebowanie na rynkach zagranicznych. Grupa Kopex jest w 2012 roku zainteresowana 
przeprowadzeniem akwizycji spółek o wartości kilkudziesięciu mln PLN. Zarząd planuje takŜe 
rekomendowanie wypłaty dywidendy z części zysku za 2011 rok. 
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Mondi WIG

Trendy obserwowane na europejskim rynku papieru nie są optymistyczne. Spadek cen 
większości typów papieru, przy rosnących kosztach surowca (szczególnie dotyczy to 
makulatury, masowo eksportowanej do Chin), zawęŜają się marŜe producentów. Na dziś 
trudno zakładać, Ŝeby koniunktura w Europie poprawiła się na tyle, aby w perspektywie 
najbliŜszych miesięcy sytuacja uległa istotnej poprawie. 7 marca rozpoczyna się 
wezwanie ogłoszone przez Mondi na zakup 17 mln akcji spółki. W najbliŜszych dniach 
wypowiemy się, co do naszej oceny atrakcyjności ceny w wezwaniu (nasza 
dotychczasowa cena docelowa to 77 PLN za akcję). Do tego czasu zawieszamy 
rekomendację inwestycyjną dla akcji spółki.   
 
Mondi ogłasza wezwanie 
Mondi ogłosiło wezwanie na zakup 17 mln akcji Świecia po cenie 69 PLN za akcję. Wezwanie 
odbędzie się w dniach 7 marca – 10 kwietnia. Cena w wezwaniu jest o 10% niŜsza niŜ nasza 9-
cio miesięczna cena docelowa. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w spółce: kolejny krok w 
przejęciu od PEP aktywów energetycznych (pozytywna dodaje do wyceny ok. 3 PLN na akcje), 
ale z drugiej strony słabsze otoczenie makro, nie widzimy powodów do większych zmian w 
wycenie (jeśli juŜ to raczej jej obniŜenie). Zwracamy szczególnie uwagę na to, Ŝe w ostatnich 
tygodniach cena papieru do produkcji tektury falistej nadal utrzymuje się w trendzie 
spadkowym, zaczęły natomiast rosnąc ceny makulatury, co zawęŜa marŜe na najwaŜniejszej 
grupie produktowej dla spółki (testliner, fluting). Od początku przyszłego roku, w Polsce Stora 
uruchomi produkcję papieru makulaturowego na nowej maszynie (potrzeba dodatkowo ok. 560 
tys. ton makulatury na płytkim rynku tego surowca, samo Mondi Świecie zuŜywa ok 850-900 
tys. ton, roczne zbiory makulatury w Polsce to ok. 1,4 mln ton).  

Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 360,8 2 263,7 66,3% 2 804,4 23,9% 2 622,1 -6,5% Liczba akcji (mln) 50,0

EBITDA 217,9 488,1 124,0% 616,5 26,3% 508,8 -17,5% MC (cena bieŜąca) 3 557,5

marŜa EBITDA 16,0% 21,6% 22,0% 19,4% EV (cena bieŜąca) 3 660,1

EBIT 99,6 330,7 232,0% 463,9 40,3% 359,1 -22,6% Free float 16,0%

Zysk netto 71,4 249,3 249,1% 403,0 61,7% 339,5 -15,8%

P/E 49,8 14,3 8,8 10,5 Zmiana ceny: 1m -3,2%

P/CE 18,8 8,7 6,4 7,3 Zmiana ceny: 6m -3,2%

P/BV 3,0 2,5 1,9 2,0 Zmiana ceny: 12m -59,8%

EV/EBITDA 19,4 8,3 5,9 7,2 Max (52 tyg.) 48,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 11,3 Min (52 tyg.) 15,4

Mondi (Zawieszona)
Cena bieŜąca: 71,15 PLN Cena docelowa:  -
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Rovese WIG

Rynek w pierwszym kwartale był pozytywnie zaskoczony osobami powołanymi na 
nowych członków Zarządu. Otwarcie Spółki na rynek i zapowiedzi nowej strategii dla 
Grupy mogłoby zostać pozytywnie odebrane przez inwestorów. Przed Spółką dwa 
kwartały niskiej bazy (4Q’11 i 1Q’12), co wynikało z podwyŜszenia cenników dopiero w 
drugiej połowie 1Q’11. W 4Q’11 ceny według PSB wzrosły juŜ o 0,8% q/q i 7,4% r/r, a od 
2010 roku kaŜdą podwyŜkę taryfy gazowej udaje się przełoŜyć na klienta końcowego. 
Wyniki za 4Q’11 Spółka poda 20 marca. W związku z ostatnimi wzrostami cen akcji 
obniŜamy rekomendację z kupuj do akumuluj. 
 

Wywiad z Prezesem Rady Nadzorczej 
W wywiadzie udzielonym Gazecie Puls Biznesu Prezes Rady Nadzorczej Rovese chciałby, aby 
roku 2012 był ostatnim pod względem słabej sprzedaŜy. Prezes chciałby, aby sprzedaŜ w 2012 
roku na rynku krajowym była na co najmniej takim poziomie jak w 2011. Kłoczko zapowiada, Ŝe 
Grupa mimo tego poprawi sprzedaŜ w 2012 roku. Spodziewa się równieŜ podwyŜek cen na 
poziomie 5-7% na początku roku. W naszych prognozach zakładamy podwyŜki cen w 
segmentach ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych o 5% r/r i wzrost taryfy gazowej o 15%. 
Zakładamy równieŜ stabilne wolumeny względem roku 2011. 
 

Rada nadzorcza powołała nowy Zarząd 
Spółka poinformowała w komunikacie bieŜącym o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu 
Pana Wojciecha Stankiewicza, oraz na stanowiska wiceprezesów Michała Wólczyńskiego i 
Tomasza Rejmana. Michał Romański powołany został na stanowisko Członka Zarządu. Nowy 
Prezes Zarządu to wieloletni (1993-2008) pracownik, a później partner w McKinsey & Company 
– gdzie zajmował się doradztwem w zakresie strategii, restrukturyzacji i organizacji. Michał 
Wólczyński w latach 2006-2011 pracował w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, gdzie 
pełnił funkcje członka Zarządu Dyrektora Marketingu i SprzedaŜy, a Tomasz Rejman pracował 
dla Procter & Gamble Poland (1993-1999), McKinsey & Company (1999-2004) i PKN Orlen / 
Unipetrol (2005-2011). Z kolei Pan Michał Romański w przeszłości zasiadał na stanowisku 
starszego menedŜera audytu w Deloitte Audyt (1998-2009), a od czerwca 2010 roku zajmuje 
stanowisko Dyrektora ds. Finansów w Rovese. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenie poszczególnych członków zarządu w zakresie restrukturyzacji i pracy dla duŜych 
korporacji - rynek moŜe zacząć spekulować, Ŝe w najbliŜszym czasie w Grupie Rovese 
przeprowadzone zostaną gruntowne prace reorganizacyjne zmierzające do poprawy 
efektywności prowadzonej działalności. 
 

Nowy Prezes o planach na 2012 rok 
Wojciech Stankiewicz – nowy Prezes Grupy Rovese – w wywiadzie udzielonym stacji CNBC 
przedstawił, iŜ widzi potencjał wzrostu zyskowności Grupy (wzrost marŜy EBITDA). Zaznaczył, 
Ŝe istotne wzrosty sprzedaŜy, to zadanie juŜ na rok 2012. Prezes nie chce walczyć w najniŜszej 
półce cenowej, ze względu na konkurencję producentów chińskich. Spółka, za której sterami 
zasiada będzie koncentrować się na półce średniej i wyŜszej. Planuje wprowadzać równieŜ 
nowe marki na rynek. Rovese zamierza inwestować w nowoczesny oraz w tradycyjny kanał 
dystrybucyjny. Prezes nie wykluczył, aby Grupa miała się rozwijać nieorganicznie na rynkach 
wschodnich. 
 

Trendy cenowe w Polskich Składach Budowlanych w styczniu 
W styczniu w Polskich Składach Budowlanych ceny w kategorii płytki ceramiczne i wyposaŜenie 
łazienek i kuchni wzrosły o 1,3% m/m (+5% r/r). Przychody PSB S.A. ze sprzedaŜy materiałów 
budowlanych w styczniu 2012 r. były o 24% wyŜsze niŜ przed rokiem oraz o 0,5% wyŜsze niŜ w 
grudniu 2011 r. Wzrost jest wynikiem wyjątkowo łagodnej zimy, jaką mieliśmy aŜ do połowy 
trzeciej dekady stycznia br. Informacja pozytywna, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, Ŝe 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1 415,2 1 531,5 8,2% 1 635,8 6,8% 1 714,9 4,8% Liczba akcji (mln) 270,5

EBITDA 284,7 253,5 -11,0% 270,1 6,5% 300,9 11,4% MC (cena bieŜąca) 1 455,2

marŜa EBITDA 20,1% 16,6% 16,5% 17,5% EV (cena bieŜąca) 2 181,7

EBIT 168,1 142,0 -15,5% 154,7 8,9% 184,0 18,9% Free float 29,2%

Zysk netto -8,1 103,0 83,1 -19,3% 113,2 36,3%

P/E 11,3 17,5 12,9 Zmiana ceny: 1m -1,3%

P/CE 7,2 5,4 7,3 6,3 Zmiana ceny: 6m -13,9%

P/BV 0,7 0,9 1,0 0,9 Zmiana ceny: 12m -56,3%

EV/EBITDA 6,6 7,9 8,1 6,8 Max (52 tyg.) 12,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 3,6

Cena docelowa: 6 PLNCena bieŜąca: 5,38 PLN

Rovese (Akumuluj)
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ceny płytek rosną mimo, Ŝe cały czas obowiązuje stara taryfa gazowa. 
 
 
Źródło: GRUPA PSB  

Zmian cen w kategorii płytki ceramiczne, wyposaŜenie łazienek i kuchni (m/m) 

I’11 II’11 III’11 IV’11 V’11 VI’11 VII’11 VIII’11 IX’11 X’11 XI’11 XII’11 I’12 

2,9% 0,4% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% -0,1% 0,6% 0,3% 0,3% 0,0% 1,3% 
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Budownictwo 
Dynamika produkcji budowlano-montaŜowej w styczniu 
Dynamika produkcji budowlano-montaŜowej wyniosła w styczniu +32,2% r/r i -64,5% m/m. Po 
wyeliminowaniu czynników sezonowych, produkcja budowlana była o 18,6% wyŜsza r/r i o 0,1% 
wyŜsza m/m.  
 
 

Dynamika produkcji budowlano-montaŜowej w styczniu 
Dynamika produkcji budowlano-montaŜowej wyniosła w styczniu +32,2% r/r i -64,5% m/m. Po 
wyeliminowaniu czynników sezonowych, produkcja budowlana była o 18,6% wyŜsza r/r i o 0,1% 
wyŜsza m/m.  

 
 
 

20 firm dopuszczonych do składania oferty na budowę odcinka S8 
Z 22 konsorcjów, które złoŜyły wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę drogi 
S8, GDDKiA dopuściła 20. Szacowana wartość odcinka S8 Powązkowska-w.Modlińska to 
ponad 1 mld PLN. GDDKiA przygotowuje się do rozpoczęcia sześciu przetargów za 1,1 mld 
PLN, w tym: obwodnica LeŜajska, Szczuczyna, Nowego Miasta Lubawskiego. Rozpisanie 
kolejnych przetargów zaleŜy od zgody rządu na zagospodarowanie przez GDDKiA 
oszczędności, sięgających blisko 2 mld PLN. Zdaniem prezesa Budimexu, GDDKiA w 2012 
roku rozstrzygnie przetargi za 4 mld PLN, zaś samorządy (zlecenia drogowe) – za 800 mln 
PLN.  
 
Otwarcie kopert na budowę Rail Baltica 
Otwarto koperty w przetargu na budowę Rail Baltica. NajniŜszą ofertę złoŜyło konsorcjum Porr 
(1,2 mld PLN). O około 1% droŜsza okazała się oferta konsorcjum z udziałem Mostostalu 
Warszawa, o 3,5% droŜsza była oferta Alstaldi, zaś o około 9% - oferta konsorcjum Polimexu. 
Konsorcja z udziałem Trakcji Polskiej, Budimexu i ZUE zajęły ostatnie miejsca. Łącznie złoŜono 
9 ofert.  
 
18 ofert na modernizację linii E59 
ZłoŜono 18 ofert na modernizację odcinka linii E59. NajniŜszą ofertę złoŜyło konsorcjum IDS-
Bud (508,6 mln PLN). Kolejne były oferty: FCC (542,0 mln PLN), Torpolu (550,2 mln PLN), Pol-
Aqua (550,5 mln PLN), TSS Grade i Erbud (560,4 mln PLN). Generalnie, poza ofertą IDS-Bud, 
która mocno odstaje, ceny pozostałych ofert były relatywnie do siebie zbliŜone. Oferta ZUE była 
10-ta, Trakcja nie złoŜyła oferty, oferta Torpolu z Grupy Polimex była 3-a, zaś oferta Budimexu i 
PNI 9-ta. 

 
 
 

Wybór wykonawcy bloku w Kozienicach na przełomie marca i kwietnia 
Trzy konsorcja złoŜyły oferty wstępne na budowę bloku w Kozienicach, wartego około 5,6 mld 
PLN. Są to: Alstom i PBG, Hitachi i Polimex oraz Covec. Teraz firmy mają czas na złoŜenie 
wiąŜących ofert. Termin składania ofert na budowę bloku energetycznego w Kozienicach (5,6 
mld PLN) został przesunięty z 9 marca na 25 kwietnia na wniosek ubiegających się o kontrakt 
firm. Inwestycja będzie sfinansowana z emisji obligacji i ze środków własnych. Spółka planuje 
sprzedaŜ pierwszej transzy obligacji jeszcze w Q1 2012.  
 
Szanse Chińczyków na kontrakt w Kozienicach  
Przedstawiciel Sunningwell International, firmy reprezentującej chińskie koncerny w Polsce, 
przyznaje, Ŝe rola Covecu w realizacji inwestycji w Kozienicach sprowadza się do 
przygotowania dokumentacji przetargowej. Rolę generalnego wykonawcy pełni firma China 
National Electric Engineering Corp. Generalny wykonawca zgromadził wokół siebie uznanych 
dostawców podzespołów, jak na przykład firmę Shangai Boiler Works z holdingu Shanghai 
Electric, z którą niedawno Alstom podpisał list intencyjny o współpracy.  
 
Wybór oferty Iberdroli w Stalowej Woli 
Tauron wybrał ofertę hiszpańskiej firmy Iberdrola na budowę bloku parowo-gazowego w 
Stalowej Woli. Firma zaoferowała cenę 1,59 mld PLN brutto. Polimex zapowiada, Ŝe odwoła się 
od decyzji zamawiającego. Cena konsorcjum Polimex i Hitachi była druga w kolejności. 
 
Ryzyko deficytu wykwalifikowanych poddostawców 
Dyrektor sprzedaŜy Alstom Power Polska ma wątpliwości co do moŜliwości realizacji wszystkich 
zapowiedzianych inwestycji energetycznych w tak krótkim czasie. Problemem jest koordynacja i 
zdolności wykonawcze biur projektowych i lokalnych wysoko wykwalifikowanych 
poddostawców, spełniających jednocześnie kryteria jakościowe.  
 
 
 
 
 

Budownictwo infrastrukturalne 

Budownictwo energetyczne 
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Niemieckie deweloper moŜe zainwestować do 500 mln EUR 
Elbfonds Development planuje zainwestować do 500 mln EUR w realizację 40 obiektów 
handlowych na terenie Polski w okresie 4 lat. Obecnie firma prowadzi due dilligence 15 
projektów we wczesnej fazie realizacji. W 2012 roku firma moŜe zainwestować do 250 mln 
EUR.  

 
 

Dobre wyniki Q4 2011 
Elektrotim w Q4 2011 wypracował 65,9 mln PLN przychodów, 12,1 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaŜy (marŜa: 18,4%), 7 mln PLN EBIT i 5,2 mln PLN zysku netto. Operacyjne przepływy 
pienięŜne wyniosły +17,2 mln PLN w samym Q4 2011. Portfel zamówień Grupy Elektrotim na 
koniec 2011 roku wynosił 172 mln PLN (na koniec 2010 roku: 109 mln PLN).  
 
Cele na rok 2012, wypłaty dywidend 
Zarząd będzie zadowolony, jeśli uda się co najmniej powtórzyć wyniki 2011 roku. Spółka liczy 
na wzrost zamówień związanych z budową sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych. 
Wszystko wskazuje na to, Ŝe koniunktura w H2 2012 nie osłabnie tak bardzo, jak szacowała 
wcześniej spółka. Lukę po inwestycjach publicznych zastąpią inwestycje prywatne. Firma 
planuje kontynuować politykę dywidendową i zaproponuje akcjonariuszom wypłatę o wartości 5-
10% kapitalizacji spółki.  

 
 

Wyniki Q4 2011 
Energopol w Q4 2011 zrealizował 35,2 mln PLN przychodów, 2,6 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaŜy (marŜa: 7,3%), 1,5 mln PLN EBIT i 1,5 mln PLN zysku netto. Operacyjne przepływy 
pienięŜne wyniosły 22 mln PLN. 

 
 

Kontrakt za 6,75 mln EUR 
EnergomontaŜ Południe podpisał kontrakt z Alstom Power Systems w przedmiocie montaŜu 
rurociągów pomocniczych części ciśnieniowej kotła w elektrowni 910 MW w Niemczech. 
Wartość prac to 6,75 mln EUR, czyli około 28,9 mln PLN (8,8% oczekiwanych przychodów 
EnergomontaŜu Południe w 2012 roku). Realizacja potrwa do 5 maja 2012.  
 
Wyniki Q4 2011 pod znakiem porządkowania bilansu 
EnergomontaŜ Południe w Q4 2011 wygenerował: 105,1 mln PLN przychodów, 6,8 mln PLN 
wyniku brutto na sprzedaŜy (marŜa: 6,5%), 0,9 mln PLN zysku na sprzedaŜy, 1,7 mln PLN 
straty EBIT i 4,3 mln PLN zysku netto. Na wyniku zawaŜyły zdarzenia jednorazowe: pozostałe 
koszty operacyjne netto w kwocie 2,6 mln PLN, bardzo niskie z kolei pozostałe koszty 
finansowe netto (0,2 mln PLN), ujemny podatek w kwocie 6,3 mln PLN. Operacyjne przepływy 
pienięŜne wyniosły 13,6 mln PLN. Spółka w komentarzu do sprawozdania tłumaczy, Ŝe w Q4 
2011 doszło do negatywnych zdarzeń jednorazowych: zawyŜone przez odpisy o około 1 mln 
PLN koszty zarządu, zamknięcia kilku kontraktów, co negatywnie wpłynęło na rentowność, w 
tym domknięcia wszystkich otwartych rozliczeń kontraktowych, które nie były domknięte w 
przeszłości. 
 
Portfel zleceń na rok 2012 
Na dzień 1 stycznia 2012 EnergomontaŜ posiadał portfel zleceń o wartości 281 mln PLN, z 
czego 261 mln PLN przypadało na rok 2012. 

 
 

 
Wyniki Q4 2011 
Hydrobudowa w Q4 2011 wygenerowała 588,7 mln PLN przychodów, 35,5 mln PLN zysku 
brutto na sprzedaŜy (marŜa: 6,0%), 16,6 mln PLN EBIT i 6,4 mln PLN zysku netto. Operacyjne 
przepływy wyniosły 146,8 mln PLN. Na koniec Q4 2011, dług netto spadł do 448,6 mln PLN. Na 
koniec roku portfel zleceń Hydrobudowy miał wartość 2 mld PLN, z czego ponad 1,5 mld PLN 
przypada do realizacji w 2012 roku. 

 
 

Korekta prognoz na rok 2011 
Mirbud skorygował prognozy wyników na rok 2011. I tak: a) prognoza przychodów została 
podtrzymana; b) prognoza EBITDA została obniŜona z 81,8 do 56,8 mln PLN; c) prognoza EBIT 
została obniŜona z 68 do 44,8 mln PLN; d) prognoza zysku netto została obniŜona z 43,7 do 27 
mln PLN. Główną przyczyną obniŜki prognoz są słabsze, niŜ przewidywane wyniki spółek 
PBDiM Kobylarnia, JHM Development i Marywilska 44.  

Budownictwo kubaturowe 

Elektrotim 

Energopol Południe 

EnergomontaŜ Południe 

Hydrobudowa Polska 

Mirbud 
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Wyniki Q4 2011 
Mirbud w Q4 2011 wygenerował 187,3 mln PLN przychodów, 13,6 mln PLN wyniku brutto na 
sprzedaŜy (marŜa: 7,2%, Q3 2011: 10,9%), 6,8 mln PLN wyniku na sprzedaŜy, 11,1 mln PLN 
EBIT i 6,8 mln PLN zysku netto. Na wyniki pozytywnie wpłynęło dodatnie saldo pozostałych 
przychodów operacyjnych (+4,2 mln PLN) – skorygowany o ten efekt wynik netto wyniósłby 
+3,6 mln PLN. Operacyjne przepływy wyniosły -4,5 mln PLN. Na poziomie jednostkowym 
przychody wyniosły 146 mln PLN, zysk brutto na sprzedaŜy 6,8 mln PLN, zysk na sprzedaŜy 
3,5 mln PLN, EBIT 7,7 mln PLN, zysk netto zaś 4,7 mln PLN. Operacyjne przepływy 
jednostkowo wyniosły -24,5 mln PLN. W komentarzu do raportu za Q4 2011, Mirbud przyznaje, 
Ŝe portfel zamówień na rok 2012 jest zapełniony w 100%, zaś portfel zamówień na rok 2013 w 
30%. Ponad 90% powierzchni CH Marywilska jest wynajęte.  
 
Cele na rok 2012 
Na rok 2012 Mirbud planuje wzrost przychodów o 10% r/r i utrzymanie rentowności netto na 
poziomie 6%. Portfel zleceń na rok 2012 ma wartość 300 mln PLN. Do końca marca firma liczy 
na pozyskanie kolejnych zleceń na 100 mln PLN. W 2012 roku swoje załoŜenia budŜetowe 
mają zrealizować spółki zaleŜne – m.in. Kobylarnia (w 2011 roku: 2 mln PLN straty, cel na rok 
2012: 5 mln PLN zysku) oraz JHM Development (w 2011 około 5 mln PLN zysku netto, cel na 
rok 2012: 15 mln PLN zysku netto). W 2011 roku JHM sprzedał 160 mieszkań, przy planach 
sprzedaŜy na poziomie 250 lokali. W 2012 roku JHM ma teŜ wybudować i wynająć 10-20 tys. 
m2 powierzchni handlowej. Do 2015 roku przychody Grupy mają wzrosnąć do około 1 mld PLN 
rocznie.  
 
Zakup pozostałych udziałów PRDiM Kobylarnia 
Mirbud, realizując umowę z września 2010, nabył pozostałe 47,9% udziałów w PBDiM 
Kobylarnia za kwotę 23,6 mln PLN. Przy osiągnięciu określonych poziomów zysku netto i EBIT, 
cena nabycia udziałów moŜe być podwyŜszona o 4,4 mln PLN.  

 
 

Kontrakt za 13,4 mln PLN 
Mostostal Płock podpisał kontrakt z Orlen Litwa na kwotę 13,4 mln PLN (13,7% oczekiwanych 
przychodów spółki w 2011 roku). Przedmiotem umowy są remonty instalacji rafineryjnych.  

 
 

Spora strata w Q4 2011 
Mostostal Zabrze w Q4 2011 wygenerował 256,9 mln PLN przychodów, 10,3 mln PLN zysku 
brutto na sprzedaŜy (marŜa: 4%), 9,8 mln PLN straty EBIT i 12,8 mln PLN straty netto. 
Operacyjne przepływy wyniosły +29 mln PLN w Q4 2011. Jednostkowo Mostostal wygenerował 
67,6 mln PLN przychodów, 2,6 mln PLN straty EBIT i 0,5 mln PLN zysku netto. 
 
Korzystne decyzje sądów 
Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował o moŜliwości dalszego prowadzenia windykacji z 
majątku spółki Reliz kwoty 34 mln PLN. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił 
powództwa Reliz i nie zwolnił z egzekucji budynku Altus, który naleŜy do spółki Reliz. 
Następnym krokiem ma być wystawienie na sprzedaŜ głównego aktywa Reliz, czyli budynku 
Altus. Środki ze sprzedaŜy budynku mają zaspokoić roszczenia Mostostalu.  
 
Kontrakt za 88,8 mln PLN 
Mostostal Zabrze w konsorcjum z BP Budus podpisał umowę z Miastem Łódź, na 
zaprojektowanie i budowę Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w Łodzi. Wartość umowy to 
177,5 mln PLN, z czego na Mostostal Zabrze przypada 88,8 mln PLN (9,2% oczekiwanych 
przychodów w 2012 roku). Realizacja prac potrwa do kwietnia 2014 roku.  

 
 

 
Wyniki Q4 2011 
Prochem w Q4 2011 wygenerował 69 mln PLN przychodów, 5,8 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaŜy (marŜa: 8,5%), 1,8 mln PLN zysku na sprzedaŜy, 5,0 mln PLN EBIT, 1,8 mln PLN 
zysku netto. Operacyjne przepływy pienięŜne wyniosły aŜ +15,0 mln PLN. Na wyniki wpłynęły 
duŜe pozostałe przychody operacyjne netto (4,2 mln PLN) i duŜe pozostałe koszty finansowe 
netto (2,6 mln PLN). 

 
 

Najlepszy czwarty kwartał w historii 
Qumak Sekom w Q4 2011 wypracował 136,3 mln PLN przychodów, 10,9 mln PLN EBIT i 8,4 
mln PLN zysku netto. W całym 2011 roku spółka wypracowała 13,3 mln PLN zysku netto. 
Portfel zleceń na rok 2012 ma wartość 212 mln PLN i jest porównywalny r/r (bez uwzględnienia 
kontraktu na system Tristar). Struktura portfela zamówień na rok 2012 jest znacznie lepsza r/r, 
co powinno pozwolić na poprawę wyników w roku 2012 (więcej zamówień typowo 

Mostostal Płock 

Mostostal Zabrze 

Prochem 

Qumak-Sekom 
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informatycznych o wyŜszych marŜach). Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy – nie 
zdradza jednak, w jakiej kwocie. Spółka pracuje nad nową strategią, która moŜe uwzględniać 
moŜliwość akwizycji innych firm.  
 
Umowa za 109,6 mln PLN 
Qumak Sekom podpisał umowę z Gminami Miast Gdynia, Sopot, Gdańsk na zaprojektowanie i 
wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Tristar za 109,6 mln PLN netto 
(28,5% przychodów Qumaka w 2011 roku). Termin zakończenia prac to H1 2014.  

 
 

Wyniki Q4 2011 niŜsze od naszych oczekiwań 
Remak w Q4 2011 wypracował 82,6 mln PLN przychodów, 1,1 mln PLN EBIT i 0,7 mln PLN 
zysku netto. Oczekiwaliśmy 2,1 mln PLN EBIT i 2,1 mln PLN zysku netto. Gotówka netto na 
koniec 2011 roku wyniosła 8,4 mln PLN. Zarząd słabsze wyniki tłumaczy konkurencją w 
pozyskiwaniu zleceń i wzrostem pracochłonności wykonywanych zleceń (wzrost liczby 
roboczogodzin, przy ustalonej cenie kontraktowej – dotyczy to bloków wykorzystujących stal 
T24). Oczekiwania na lata przyszłe są dobre – na rok 2012 spółka ma zapewnione 100% 
portfela zleceń, na rok 2013 – 50%. 
 
Aneks za 5,5 mln PLN 
Remak podpisał aneks na montaŜ konstrukcji drugorzędowej dla bloku A w Eemshaven. 
Wartość aneksu to 5,5 mln PLN (2,4% przychodów Remaku w 2011 roku).  

 
 

Odstąpienie Tesgasu od umowy podwykonawczej 
Tesgas złoŜył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Alpine Bau na wykonanie instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych w ramach budowy drogi S5 Kaczkowo-Korzeńsko, obwodnica 
Bojanowa i Rawicza. Przyczyną odstąpienia od umowy jest brak przedłoŜenia gwarancji zapłaty 
ewentualnego roszczenia podwykonawcy z tytułu realizacji umowy. Zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym wykonawca był zobowiązany do udzielenia gwarancji. Szacowane koszty związane z 
odstąpieniem od umowy wynoszą 1,3 mln PLN (1,5% kapitalizacji Tesgasu). Kwota ta dotyczy 
wartości odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych związanych z realizacją 
umowy.  

Remak 

Tesgas 
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Budimex WIG

Budimex w Q4 2011 przekroczył oczekiwania DI BRE i konsensusu, na wszystkich 
poziomach (przychody, wynik brutto na sprzedaŜy, EBIT, zysk netto, gotówka netto). 
Najistotniejsza w ocenie spółki jest naszym zdaniem gotówka, która nadal utrzymuje się 
na bardzo wysokim poziomie (1,58 mld PLN). Jednocześnie, zobowiązania są wyŜsze od 
naleŜności o około 1,54 mld PLN. Istnieją dwie konkurencyjne uzasadnienia, dlaczego 
gotówki jest tak duŜo. Po pierwsze, Budimex lepiej zarządza kapitałem obrotowym 
(wybór kontraktów o krótkim terminie spłat naleŜności, przerzucanie finansowania na 
podwykonawców). Po drugie, spółka mogła w latach 2009-2010 nie wykazać w pełni 
moŜliwych do zaprezentowania zysków. Jest to moŜliwe, gdyŜ zasady księgowości 
kontraktów długoterminowych pozwalają na duŜą dowolność w szacowaniu rentowności 
zleceń. Prawdopodobnie Budimex w latach 2009-2010 utworzył duŜą poduszkę 
bezpieczeństwa, którą konsumuje w latach 2011-2013. W naszych prognozach zakładamy 
„wariant środka” - zakładamy, Ŝe gotówka netto to częściowo pochodna zarządzania 
kapitałem obrotowym, a częściowo zakumulowane zyski z lat ubiegłych. Jak jest 
naprawdę, rozstrzygnie się pod koniec 2012 roku (spadek wolumenu budowanych dróg). 
Na przełomie 2012 i 2013 roku moŜe teŜ być znane, kiedy się pojawią nowe przetargi 
drogowe (w 2013, czy 2014 roku). Podtrzymujemy rekomendację akumuluj. 
 
Wyniki Q4 2011 
W Q4 2011 Budimex zrealizował: 1,69 mld PLN przychodów, 138,9 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaŜy (marŜa: 8,2%), 82,5 mln PLN EBIT i 67 mln PLN zysku netto. Wyniki są wyŜsze od 
naszych oczekiwań i konsensusu prognoz. Portfel zleceń na koniec 2011 roku wyniósł 8,6 mld 
PLN (w tym 5,1 mld PLN na rok 2012). Gotówka netto na koniec 2011 roku wyniosła 1,576 mld 
PLN i równieŜ okazała się wyŜsza, niŜ przewidywaliśmy. 
 
Prezes Budimexu o wynikach 2012 roku 
Prezes Budimexu chciałby, aby wyniki 2012 roku były zbliŜone do wyników 2011 roku, będzie to 
jednak trudne zadanie. Zarząd będzie dąŜył, aby wynik róŜnił się od wyniku 2011 roku o nie 
więcej niŜ 10-15%. Portfel zleceń jest największy w historii spółki, przez co nie będzie 
problemów z powtórzeniem poziomu sprzedaŜy. Zarząd nie przygotował jeszcze rekomendacji 
co do wielkości wypłacanej dywidendy, prezes chciałby jednak, aby 70% zysku było wypłacane 
akcjonariuszom, a 30% zatrzymywane w spółce. Decyzja jednak naleŜy do akcjonariuszy – 
mogą zdecydować oni o wypłacie większej dywidendy, niŜ w 2011 roku.  
 
Szansa na stopę dywidendy > 12% 
Prezes Budimexu przyznaje, Ŝe akcjonariusze spółki mogą oczekiwać wypłaty wyŜszej 
dywidendy, niŜ 70% ubiegłorocznych zysków. Zarząd Budimexu nie ma obecnie argumentu, 
aby nie wypłacić bardzo wysokiej, sięgającej 100% zysku za rok 2011, dywidendy. Co więcej, 
zysk jednostkowy Budimexu, z którego wypłacana będzie dywidenda, będzie wyŜszy niŜ zysk 
skonsolidowany, gdyŜ Budimex otrzymał dywidendy ze spółek zaleŜnych. Rekomendacja 
wypłaty dywidendy moŜe pojawić się na przełomie lutego i marca 2012. 
 
Plany w segmencie deweloperskim 
W ramach działalności deweloperskiej, w ofercie Budimexu jest obecnie 850 mieszkań. W 2012 
roku spółka planuje przedsprzedać 700 mieszkań. W 2012 roku spółka moŜe uruchomić co 
najmniej 3 projekty na 600 mieszkań. W ocenie prezesa Budimexu, perspektywy działalności 
deweloperskiej są pod znakiem zapytania. 
 
Rozwój działalności operatorskiej  
Budimex powołuje nową spółkę FB Serwis, która ma przeciwdziałać spadkowi zamówień w 
ramach usług budowlanych. Firma będzie powołana razem z hiszpańskim udziałowcem, 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-27

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 3 289,9 4 430,3 34,7% 5 516,7 24,5% 5 648,5 2,4% Liczba akcji (mln) 25,5

EBITDA 221,7 352,6 59,0% 340,6 -3,4% 294,1 -13,7% MC (cena bieŜąca) 2 153,5

marŜa EBITDA 6,7% 8,0% 6,2% 5,2% EV (cena bieŜąca) 577,1

EBIT 200,5 331,4 65,3% 319,4 -3,6% 265,4 -16,9% Free float 35,3%

Zysk netto 173,7 267,4 54,0% 260,9 -2,4% 236,4 -9,4%

P/E 12,4 8,1 8,3 9,1 Zmiana ceny: 1m -0,2%

P/CE 11,0 7,5 7,6 8,1 Zmiana ceny: 6m 25,8%

P/BV 3,7 3,2 3,0 3,1 Zmiana ceny: 12m -13,0%

EV/EBITDA 5,9 0,9 1,7 4,0 Max (52 tyg.) 109,2

Dyield (%) 6,9 8,1 10,8 12,4 Min (52 tyg.) 64,0

Budimex (Akumuluj)
Cena bieŜąca: 84,35 PLN Cena docelowa: 98,1 PLN
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Budimex będzie mieć w spółce niecałe 50% udziałów. Firma ma rozwijać się organicznie i przez 
przejęcia (wytypowano juŜ podmioty o przychodach < 100 mln PLN). Spółka ma działać w 
segmencie odpadów stałych i zarządzania budynkami. Przez tą spółkę będą równieŜ 
świadczone usługi utrzymania dróg latem i zimą. Budimex planuje takŜe działać w ramach PPP. 
 
Kontrakt za 173 mln PLN 
Budimex podpisał kontrakt ze spółką Powiśle Park na budowę zespołu biurowo-handlowo-
mieszkaniowego w Warszawie. Wartość oferty to 173 mln PLN (3,3% prognozowanych 
przychodów Budimexu w 2012 roku). Prace zakończą się w lutym 2014 roku.  
 
Kontrakt za 43,5 mln PLN 
Zgodnie z komunikatem PAP, Budimex w konsorcjum z Ferrovialem podpisał kontrakt na 
rozbudowę i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego. Wartość zlecenia to 
43,5 mln PLN. Prawdopodobnie chodzi o kwotę brutto, kwota netto wyniosłaby 35,7 mln PLN, 
czyli 0,6% przychodów spółki w 2011 roku.  
 
Wygaśnięcie umowy warunkowej za 60,1 mln PLN 
Budimex poinformował, Ŝe wygasła umowa warunkowa na budowę 2 etapu inwestycji Libra 
Business Center, warta 60,1 mln PLN (1,2% oczekiwanych przychodów Budimexu na rok 
2011). Umowa wynika z braku pozyskania finansowania przez inwestora. 
 
Apelacja ws. wyroku sądu 
Budimex złoŜył apelację ws. wyroku sądu w sprawie dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa. 
Spółka uwaŜa, Ŝe powinna otrzymać większe odszkodowanie (domaga się 43 mln PLN plus 
odsetki), niŜ zasądził sąd (21,9 mln PLN plus odsetki).  
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Elektrobudowa WIG

Pierwsza połowa 2012 roku będzie dobrym okresem dla Elektrobudowy, z uwagi na 
wysoki poziom zamówień na produkty fabryki rozdzielnic i wyjątkowo niską bazę 
porównawczą (H1 2011). Spodziewamy się takŜe dobrych wyników Q4 2011. Na początku 
roku zarząd powinien równieŜ opublikować prognozę wyników na rok 2012, po której 
oczekujemy załoŜonej nieznacznej poprawy wyniku netto r/r. Kurs spółki jednak wzrósł i 
obecnie jest ona wyceniana z duŜą premią do sektora, w tym do wybranych mniejszych i 
średnich spółek. Nadal problemem nie jest znalezienie ciekawych, perspektywicznych 
spółek budowlanych, notowanych na poziomie 8-9 P/E i 4-5 EV/EBITDA. Tymczasem 
wskaźniki wyceny Elektrobudowy to P/E 2012 = 12,0, EV/EBITDA 2012 = 7,6, EV/S 2012 = 
0,53. Nie moŜna teŜ zapominać, Ŝe perspektywy zwiększenia przychodów i wyników, 
związane z realizacją usług podwykonawczych w ramach duŜych kontraktów 
energetycznych, to dla Elektrobudowy horyzont lat 2014-2015. Z uwagi na wysoką 
wycenę i wzrost kursu, obniŜamy rekomendację z akumuluj do trzymaj. 
 
Przychody Q1 2012 wzrosną o ponad 30% r/r 
Prezes Elektrobudowy deklaruje, Ŝe przychody firmy w Q1 2012 będą o ponad 30% większe r/r.  
 
Portfel zleceń sięga 850 mln PLN 
Portfel zleceń Elektrobudowy ma wartość 850 mln PLN. To o 230 mln PLN więcej r/r. MarŜe, 
choć nadal niezadowalające, są przewidywalne. DuŜe kontrakty energetyczne znajdą obraz z 
wynikach spółki dopiero za 3 lata. Prezes Elektrobudowy obawia się, Ŝe firmy zaangaŜowane w 
budowę dróg mogą przenieść swoje siły na energetykę. 
 
Kontrakt za 21,4 mln PLN 
Elektrobudowa pozyskała zamówienie od PGE Dystrybucja za 21,4 mln PLN (2,3% 
oczekiwanych przychodów w 2012 roku). Przedmiotem prac jest budowa stacji energetycznej i 
zasilającej ją linii kablowej w Białymstoku. 
 
Aneks za 18,5 mln PLN 
Konsorcjum firm Elektrobudowa, Qumak-Sekom i Agat podpisało aneks do umowy z 
konsorcjum Alpine Construction Polska i Hydrobudowa Polska. Aneks dotyczy prac 
dodatkowych na budowie Stadionu Narodowego, za kwotę 18,5 mln PLN (2% oczekiwanych 
przychodów Elektrobudowy w 2011 roku).  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 700,9 786,7 12,2% 930,1 18,2% 961,9 3,4% Liczba akcji (mln) 4,7

EBITDA 123,5 64,0 -48,2% 63,9 -0,2% 65,0 1,8% MC (cena bieŜąca) 550,7

marŜa EBITDA 17,6% 8,1% 6,9% 6,8% EV (cena bieŜąca) 511,8

EBIT 69,0 53,1 -23,1% 51,2 -3,6% 53,4 4,5% Free float 42,4%

Zysk netto 54,5 45,1 -17,4% 39,4 -12,5% 45,7 16,0%

P/E 10,1 12,2 14,0 12,0 Zmiana ceny: 1m 16,0%

P/CE 5,0 9,8 10,6 9,6 Zmiana ceny: 6m -4,6%

P/BV 1,9 1,7 1,7 1,5 Zmiana ceny: 12m -27,0%

EV/EBITDA 6,8 7,9 8,0 7,6 Max (52 tyg.) 168,0

Dyield (%) 2,7 3,0 5,2 2,5 Min (52 tyg.) 87,0

Elektrobudowa (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 116 PLN Cena docelowa: 112,4 PLN
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Erbud WIG

Wyniki Q4 2011 były zgodne z naszymi oczekiwaniami na poziomie zysku netto, 
pozytywnie oceniamy jednak jakość wyników (dodatni operacyjny cash flow: 62 mln 
PLN, niskie koszty ogólne, wyŜsze przychody). Negatywny wpływ na wyniki Q4 2011 
miały zdarzenia jednorazowe, w tym pozostałe koszty operacyjne i finansowe oraz straty 
związane z wygaszeniem produkcji konstrukcji stalowych (1,2 mln PLN). Nasze prognozy 
na rok 2012 zakładają odbudowę wyników Erbudu i wygenerowanie 27 mln PLN zysku 
netto. Prognozy te są naszym zdaniem aktualne. Zapełnienie portfela zamówień na rok 
2012 jest zbliŜone do 86%. W komentarzu do sprawozdania Q4 2011 Erbud zapowiada 
moŜliwość podpisania kolejnych kontraktów wartych 200-400 mln PLN w ciągu 
najbliŜszych miesięcy. Zapowiedzi spółki dotyczące moŜliwości podpisania nowych 
umów zazwyczaj się sprawdzały. UwaŜamy, Ŝe pozyskanie nowych zamówień pozwoli na 
realizację naszych prognoz. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Wyniki Q4 2011 
Erbud w Q4 2011 wygenerował 388,2 mln PLN przychodów, 24,1 mln PLN wyniku brutto na 
sprzedaŜy (marŜa: 6,2%), 8,4 mln PLN EBIT i 3,2 mln PLN zysku netto. Wynik netto Erbudu za 
Q4 2011 jest zbliŜony do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak strukturę wyniku, w 
tym: a) wysokie przychody, b) niskie koszty ogólne (11,7 mln PLN, prognoza: 14,3 mln PLN), 
kompensujące efekt niŜszej marŜy brutto na sprzedaŜy (6,2%, prognoza: 7%), c) wyŜszy niŜ 
oczekiwany wynik na sprzedaŜy (12,4 mln PLN, marŜa: 3,2%, oczekiwania na rok 2012: marŜa 
na poziomie 3,4%). Na uwagę zasługuje takŜe duŜy pozytywny operacyjny cash flow (+62,0 mln 
PLN). Erbud na koniec Q4 2011 miał 25 mln PLN gotówki netto (na koniec Q3 2011: 34,6 mln 
PLN długu netto).  
Negatywnie na wynik wpłynęły wysokie pozostałe koszty operacyjne (4,1 mln PLN) i pozostałe 
koszty finansowe netto (4,1 mln PLN). Gdyby saldo pozostałych kosztów było niŜsze, istotnie 
wyŜszy mógłby być wynik netto. W podziale na segmenty działalności, uwagę zwraca dobra 
marŜa EBIT eksportu: 5,4% (pochodna rozpoznania w wynikach sprzedaŜy domów spokojnej 
starości w Niemczech), dobra marŜa EBIT działalności deweloperskiej (9,7%) i drogowej 
(5,9%). Budownictwo kubaturowe przyniosło marŜę EBIT = 1,1%. Straty na poziomie EBIT 
wygenerowało budownictwo energetyczne (-1,6 mln PLN) oraz segment konstrukcji stalowych  
(-1,2 mln PLN, zamknięcie ostatnich kontraktów na konstrukcje stalowe miało miejsce w 
październiku 2011 roku). 
 
Portfel zamówień na rok 2012 
W komentarzu do raportu Q4 2011, zarząd podaje, Ŝe na rok 2012 przypadają zamówienia 
warte około 850 mln PLN. Kwota ta prawdopodobnie uwzględnia oczekiwane wyniki ze 
sprzedaŜy notarialnej przedsprzedanych mieszkań (takich mieszkań do rozpoznania w 
wynikach 2012 roku Budlex ma 180).  
 
Zapowiedź kontraktów za 200-400 mln PLN 
W styczniu i lutym 2012 Erbud podpisał kontrakty za około 200 mln PLN. W sprawozdaniu Q4 
2011 Erbud zapowiada, Ŝe w najbliŜszych miesiącach Grupa planuje podpisać umowy warte 
200-400 mln PLN.  
 
Kontrakt za 93,4 mln PLN 
Erbud podpisał umowę ze spółką Durham (Grupa Hines) na budowę budynków wielorodzinnych 
w Krakowie. Wartość kontrakt tu 93,4 mln PLN (6,8% prognozowanych przychodów Erbudu na 
rok 2012). Realizacja prac zakończy się w październiku 2013. Kontrakt jest podzielony na dwie 
części, z których realizacja stanu surowego za 20,2 mln PLN rozpocznie się od razu, zaś 
realizacja pozostałej części prac ma charakter warunkowy.  
 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 954,6 1 103,9 15,6% 1 497,5 35,7% 1 176,0 -21,5% Liczba akcji (mln) 12,6

EBITDA 68,3 29,0 -57,5% -4,7 45,5 MC (cena bieŜąca) 261,5

marŜa EBITDA 7,2% 2,6% -0,3% 3,9% EV (cena bieŜąca) 246,3

EBIT 60,5 20,9 -65,5% -12,6 38,7 Free f loat 19,5%

Zysk netto 41,7 12,1 -71,0% -21,4 27,0

P/E 6,3 21,6 9,7 Zmiana ceny: 1m 11,8%

P/CE 5,3 12,9 7,7 Zmiana ceny: 6m 19,0%

P/BV 1,1 1,1 1,2 1,1 Zmiana ceny: 12m -57,5%

EV/EBITDA 1,8 5,6 5,8 Max (52 tyg.) 49,0

Dyield (%) 0,6 2,4 0,1 0,0 Min (52 tyg.) 14,7

Cena bieŜąca: 20,8 PLN

Erbud (Kupuj)
Cena docelowa: 24 PLN
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Kontrakt za 24,2 mln PLN 
Erbud podpisał kontrakt z LC Corp na kwotę 24,2 mln PLN (2,1% oczekiwanych przychodów 
Erbudu w 2012 roku). Kontrakt podzielony jest na 2 etapy, realizacja prac zakończy się we 
wrześniu 2013 roku.  
 
Kontrakt za 27,6 mln PLN 
Erbud podpisał umowę z Alfa Investments na budowę budynku biurowego za 27,6 mln PLN 
(2,3% oczekiwanych przychodów w 2012 roku). Budowa potrwa 14 miesięcy. Umowa ma 
warunki zawieszające (akceptacja umowy najmu, akceptacja Erbudu przez bank finansujący 
jako generalnego wykonawcy.  
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Mostostal Warszawa WIG̀

Mostostal Warszawa podpisał w konsorcjum kontrakt na budowę bloku w Opolu. 
Kontrakt powinien spółce przynieść 2,3 mld PLN przychodów. W efekcie, portfel zleceń 
na rok 2013 jest juŜ zapełniony w blisko 60%. UwaŜamy, Ŝe Mostostal Warszawa, 
notowany na poziomie EV/S 2012 = 0,13, jest zdecydowanie najtańszą duŜą spółką 
budowlaną notowaną na GPW. Na firmie ciąŜy jednak klątwa oczekiwanej straty w Q4 
2011. Zakładamy, Ŝe strata wyniesie 71,9 mln PLN, a spółka w wynik zaksięguje część 
uzasadnionych roszczeń związanych z realizacją kontraktów drogowych. Wynik Q4 2011 
nie będzie jednoznacznie negatywny - zakończenie roku przyniesie duŜy napływ gotówki 
(oczekiwana gotówka netto na koniec 2011 roku: 134,0 mln PLN, na koniec Q3 2011: 
102,9 mln PLN długu netto). DuŜa strata Mostostalu w Q4 2011 pozwoli teŜ naszym 
zdaniem spoglądać z większą odwagą w rok 2012 (rozpoznanie w wynikach 
potencjalnych ryzyk na kontraktach drogowych). Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Megakontrakt za 9,4 mld PLN podpisany 
Konsorcjum firm Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Rafako (Grupa PBG), podpisało 
kontrakt z PGE na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Wartość umowy 
to 9,4 mld PLN. Czas budowy, od chwili wystawienia polecenia rozpoczęcia prac, wyniesie: 54 
miesiące w przypadku bloku nr 1 i 62 miesiące w przypadku bloku nr 2. Łączny limit kar za 
niedotrzymanie terminu realizacji i nie osiągnięcie wskazanych gwarancji ruchowych nie 
przekroczy 30% wartości kontraktu (po 15% na termin i gwarancje ruchowe). Strony zawarły 
dodatkową umowę, zgodnie z którą w przypadku uznania przez Sąd Okręgowy w Łodzi skargi 
konsorcjum Alstom, strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, w tym zaliczki przez 
konsorcjum wykonawców. Strony zawarły teŜ aneks do umowy, w którym ograniczyły ryzyka 
stron, związane ze złoŜoną przez Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz wyrokiem 
WSA w sprawie decyzji środowiskowej.  
 
Mostostal Warszawa ma najniŜszą ofertę za 528,3 mln PLN 
KIO uwzględniła odwołanie Mostostalu w sprawie decyzji o wyborze konsorcjum z udziałem 
Astaldi jako wykonawcy spalarni odpadów w Bydgoszczy. KIO nakazała zamawiającemu 
powtórną ocenę ofert oraz odrzucenie oferty Alstaldi. Przyczyną odrzucenia oferty było 
niezdefiniowanie kosztów eksploatacji spalarni. Wartość oferty Astaldi to 432,8 mln PLN. 
Konsorcjum Mostostalu Warszawa oferowało wykonanie prac za 528,3 mln PLN, konsorcjum 
PBG i Rafako za 647,5 mln PLN, zaś konsorcjum Polimexu za 654,1 mln PLN.  
 
Kontrakt za 43,1 mln PLN 
Mostostal Warszawa w konsorcjum z Accioną podpisał kontrakt z ZDM w Poznaniu na 
przebudowę wiaduktu w Poznaniu. Wartość kontraktu to 43,1 mln PLN (1,3% oczekiwanych 
przychodów Mostostalu w 2013 roku). Termin zakończenia prac to wrzesień 2013.  
 
Kontrakt za 28,8 mln PLN 
Mostostal Warszawa zawarł umowę z Filharmonią Śląską na kontynuację i zakończenie 
budowy filharmonii w Katowicach. Wartość umowy to 28,8 mln PLN (0,9% prognozowanych 
przychodów na rok 2011). Termin realizacji prac to 16 miesięcy. 
 
Nowy członek zarządu 
Do zarządu Mostostalu Warszawa dołączył p. Jacek Szymanek. Pan Szymanek był przez 
ostatnich 17 lat związany z zarządzaniem HR. W prasie pojawiły się spekulacje nt. moŜliwego 
odwołania ze stanowiska prezesa Popiołka, co związane byłoby ze słabymi wynikami 
finansowymi Mostostalu Warszawa. 
 
 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 712,1 2 570,4 -5,2% 3 227,6 25,6% 2 843,7 -11,9% Liczba akcji (mln) 20,0

EBITDA 209,1 119,7 -42,8% -61,8 100,9 MC (cena bieŜąca) 390,0

marŜa EBITDA 7,7% 4,7% -1,9% 3,5% EV (cena bieŜąca) 322,8

EBIT 181,2 84,3 -53,5% -102,3 58,7 Free f loat 23,8%

Zysk netto 117,3 62,5 -46,7% -85,3 38,7

P/E 3,3 6,2 10,1 Zmiana ceny: 1m -3,2%

P/CE 2,7 4,0 4,8 Zmiana ceny: 6m -3,2%

P/BV 0,8 0,8 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m -59,8%

EV/EBITDA 0,6 0,8 3,6 Max (52 tyg.) 48,6

Dyield (%) 1,6 9,2 3,2 0,0 Min (52 tyg.) 15,4

Cena docelowa: 27,2 PLN

Mostostal Warszawa (Kupuj)
Cena bieŜąca: 19,5 PLN
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Wniosek o upadłość Terramost 
Spółka Terramost złoŜyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Mostostal Warszawa 
posiada 72,6% udziałów w spółce Terramost. Spółka Terramost powstała w 2008 roku. Od tego 
czasu, spółka generowała od kilku do około 10 mln PLN strat rocznie. Spółce nie udawało się 
pozyskać znaczących zleceń zewnętrznych – firma posiłkowała się zleceniami spółki-matki, 
czyli Mostostalu (prace ziemne na kontraktach drogowych). Na koniec Q3 2011 aktywa 
związane z Terramost zostały juŜ w przewaŜającej części odpisane – upadłość spółki nie 
powinna mieć istotnego wpływu na wyniki Q4 2011. 
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Wyniki Grupy PBG za Q4 2011 oceniamy neutralnie – wynik na poziomie operacyjnym był 
dobry, ale Grupie nie udało się zmniejszyć zadłuŜenia q/q (dług netto: 1,46 mld PLN, 
operacyjne przepływy w Q4 2011: tylko +9,1 mln PLN, z czego pobrana gwarancja 
bankowa przez Alstom zaniŜyła cash flow o 135 mln PLN). Zgodnie z nowymi 
deklaracjami zarządu, zadłuŜenie w Grupie PBG spadnie dopiero pod koniec 2012 roku. 
Na koniec 2011 roku dług netto / EBITDA wyniósł 3,1, ale tylko dlatego, Ŝe PBG 
przeksięgowało za okres Q1-Q3 2011 aŜ 85,2 mln PLN pozostałych przychodów 
finansowych do pozostałych przychodów operacyjnych. Są to typowe zdarzenia 
jednorazowe i nie moŜna brać ich pod uwagę w kalkulacji powtarzalnego EBITDA. 
Sytuacja PBG nadal jest trudna, a spółka ryzykowna. Brak spadku długu w Q2 2012, 
połączony z moŜliwym naruszeniem covenantów w Q2 i Q3 2012, moŜe powodować 
trudności w przedłuŜeniu 0,9 mld PLN zadłuŜenia w II połowie roku. Widzimy trzy metody 
rozwiązania problemu zadłuŜenia: 1) zdanie się na trudne negocjacje z bankami (wariant 
negatywny dla kursu PBG do czasu zakończenia negocjacji); 2) wtórna emisja akcji 
(wariant negatywny dla obecnych akcjonariuszy, pozytywny dla nowych); 3) sprzedaŜ 
aktywów (wariant pozytywny). Wariant trzeci dotyczy nie tylko sprzedaŜy np. Biurowca 
Skalar, ale i całych spółek, jak na przykład Hydrobudowy. Nie moŜna obecnie przesądzić, 
który wariant się zrealizuje. Podtrzymujemy rekomendację neutralną, w oczekiwaniu na 
konferencję po wynikach Q4 2011 i dalsze kroki mające na celu zmniejszenie długu netto. 
Pozostawiamy cenę docelową bez zmian - aktualizacji wyceny dokonamy, gdy 
uprawdopodobni się jeden z przedstawionych wariantów zmniejszenia zadłuŜenia. 
 
Wyniki Q4 2011 
PBG w Q4 2011 wygenerowało 1353,3 mln PLN przychodów, 160,3 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaŜy (marŜą: 11,8%), 70,1 mln PLN EBIT i 30,9 mln PLN zysku netto. Znacznie wyŜsze 
przychody są pochodną zaksięgowania wyników Rafako za listopad i grudzień 2011 (218 mln 
PLN przychodów z tego tytułu). PoniŜej zysku na sprzedaŜy, na wynik PBG negatywnie 
wpłynęły m.in. duŜe pozostałe koszty operacyjne i duŜy zysk akcjonariuszy mniejszościowych. 
Co waŜniejsze, dług netto w Q4 2011 nie spadł i nadal wynosi 1,46 mld PLN.  
 
Dług netto / EBITDA 2011 = 3,1? 
Na koniec 2011 roku dług netto / EBITDA wyniósł 3,08. Na spadek wskaźnika miała wpływ 
wyłącznie zmiana polityki księgowej Grupy PBG. PBG zdecydowało, Ŝe w pozostałych 
przychodach i kosztach finansowych będzie księgować jedynie zdarzenia związane z 
finansowaniem. Zyski z inwestycji i wyceny nieruchomości będą prezentowane w pozostałych 
przychodach operacyjnych. Efekt przeksięgowania pozostałych przychodów finansowych do 
pozostałych przychodów operacyjnych wyniósł za 3Q 2011 +85,2 mln PLN. Skorygowany o ten 
efekt dług netto / EBITDA wynosi 3,75. Wskaźnik dług netto / EBITDA uwzględnia EBITDA za 4 
ostatnie kwartały, w tym EBITDA za 4 ostatnie kwartały niedawno przejętego Rafako.  
 
Portfel zamówień Grupy PBG 
Portfel zamówień: 
- Grupy PBG na koniec 2011ma wartość 5,9 mld PLN, z czego 4,3 mld PLN przypada na rok 
2012. 
- Hydrobudowy ma wartość 2 mld PLN, z czego 1,5 mld PLN przypada na rok 2012 
- Segmentu energetycznego (głównie Rafako) ma wartość 1,9 mld PLN 
EnergomontaŜu Południe ma wartość 281 mln PLN, z czego 261 mln PLN przypada na rok 
2012 
 
 
 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 578,0 2 740,3 6,3% 3 733,8 36,3% 4 950,6 32,6% Liczba akcji (mln) 14,3

EBITDA 338,7 319,4 -5,7% 397,3 24,4% 294,9 -25,8% MC (cena bieŜąca) 936,3

marŜa EBITDA 13,1% 11,7% 10,6% 6,0% EV (cena bieŜąca) 3 002,0

EBIT 286,5 272,7 -4,8% 336,2 23,3% 234,6 -30,2% Free float 41,0%

Zysk netto 210,6 224,3 6,5% 206,5 -8,0% 99,2 -51,9%

P/E 4,4 4,2 4,5 9,4 Zmiana ceny: 1m -19,9%

P/CE 3,6 3,5 3,5 5,9 Zmiana ceny: 6m -25,1%

P/BV 0,7 0,6 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m -66,6%

EV/EBITDA 4,8 5,5 7,6 8,9 Max (52 tyg.) 204,9

Dyield (%) 0,0 2,1 0,0 2,3 Min (52 tyg.) 56,1

PBG (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 65,5 PLN Cena docelowa: 78,5 PLN
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Wyniki Hydrobudowy lepsze, niŜ wyniki PBG? 
Hydrobudowa w Q4 2011 wygenerowała 588,7 mln PLN przychodów, 35,5 mln PLN zysku 
brutto na sprzedaŜy (marŜa: 6,0%), 16,6 mln PLN EBIT i 6,4 mln PLN zysku netto. Operacyjne 
przepływy wyniosły 146,8 mln PLN. Na koniec Q4 2011, dług netto spadł do 448,6 mln PLN. 
MoŜna szacować, Ŝe część długu netto Hydrobudowy moŜe wynikać z finansowania naleŜności 
od spółki matki, PBG.  
 
Dług netto spadnie dopiero pod koniec roku 
Wiceprezes PBG oczekuje, Ŝe istotny spadek zadłuŜenia Grupy PBG będzie widoczny w 
końcówce 2012 roku i będzie związany z odwróceniem przepływów pienięŜnych na kontraktach 
drogowych. Celem Grupy jest zmniejszenie wskaźnika dług netto / EBITDA poniŜej 3,5, a być 
moŜe nawet poniŜej 3,0. Istnieje szansa na sprzedaŜ biurowca Skalar do końca H1 2012 
(wartość: 100-110 mln PLN).  
 
Wywiad z wiceprezesem PBG 
Portfel zleceń Grupy PBG to ponad 6 mld PLN, z czego około 70% przypada na rok 2012. Po 
podpisaniu kontraktu na budowę bloku w Opolu, portfel wzrasta dodatkowo o około 3,2 mld 
PLN. Na przełomie Q1 i Q2 2012 spółka opublikuje prognozę wyników na rok 2012. PBG nie 
wypłaci dywidendy z zysku za rok 2011, czy zrobi to Rafako – będzie to jeszcze przedmiotem 
analiz.  
 
Zatory płatności na budowie A1 Czerniewice - Kowal 
W prasie pojawiły się doniesienia, Ŝe na kontrakcie A1 Czerniewice – Kowal pojawiły się zatory 
płatności na kwotę około 30 mln PLN. Spółki zaleŜne od PBG, KWG (w 100%) i Metorex (w 
99,6%) z opóźnieniem płacą podwykonawcom. Problemy z płatnościami występują od ponad 
pół roku. Podwykonawcy mówią, Ŝe roboty zostały wykonane, a faktury są wystawione 
poprawnie. PBG twierdzi, Ŝe jako generalny wykonawca przekazało płatności do KWG i 
Metorexu.  
 
Najtańsza oferta konsorcjum PBG za 574,5 mln PLN 
Konsorcjum PBG, PBG Energia, CNIM i Control Process złoŜyło najtańszą ofertę na budowę 
spalarni odpadów w Krakowie. Wartość oferty to 574,5 mln PLN (17,5% oczekiwanych 
przychodów PBG w 2011 roku). Kolejne oferty złoŜyły firmy: Mostostal Warszawa (598,3 mln 
PLN), Budimex, Keppels Seghers i Cespa (609,4 mln PLN), Posco (796,9 mln PLN). Kryterium 
oceny ofert: cena 45%, koszty eksploatacji i produkcja: 35%, technologia: 5%, kryterium 
środowiskowe: 10%, dyspozycyjność i przedłuŜona gwarancja: 5%.  
 
Najtańsza oferta za 208,1 mln PLN 
Konsorcjum Hydrobudowy Polska zaoferowało najniŜszą cenę na kontynuację budowy stadionu 
w Białymstoku. Wartość oferty to 253,9 mln PLN brutto (208,1 mln PLN netto, 6,3% 
oczekiwanych przychodów PBG w 2011 roku, 13% oczekiwanych przychodów Hydrobudowy). 
Oferty pozostałych 2 firm były bardzo zbliŜone: Unibep: 255,7 mln PLN brutto, Warbud: 276,7 
mln PLN brutto. Kryterium wyboru jest cena. Nie wiadomo jednak, czy umowa ma szansę być 
podpisana, gdyŜ wartość kontraktu znacznie przekracza budŜet inwestora. Wcześniej 
generalnym wykonawcą stadionu był Eiffage Budownictwo Mitex (wartość oferty netto: 156 mln 
PLN). Umowa została zerwana z przyczyn duŜych opóźnień. Eiffage opóźnienia tłumaczy 
brakiem skorygowania błędów w dokumentacji projektowej. Przedstawiciel konkurencyjnej firmy 
tłumaczy, Ŝe kontrakt był głęboko nierentowny.  
 
PBG rozwaŜa sprzedaŜ części drogowej Hydrobudowie 
Grupa PBG do końca 2012 roku chce zakończyć proces porządkowania aktywów drogowych. 
PBG rozwaŜa włączenie części drogowej do Hydrobudowy. Aktywa drogowe PBG nie są 
obecnie wystawione na sprzedaŜ.  
 
Rezygnacja PBG z prawa odkupu akcji EnergomontaŜu 
PBG podpisało z Rafako umowę, na podstawie której PBG zrezygnowało z prawa odkupu od 
Rafako 64,84% akcji EnergomontaŜu Południe. Wcześniej przyznane prawo odkupu udziałów 
obowiązywało do końca 2012 roku.  
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Polimex-Mostostal WIG

Szacujemy, Ŝe w 2012 roku mogą być podpisane kontrakty na budowę nowych, duŜych 
bloków energetycznych, o wartości blisko 26 mld PLN. Konkurencja w tym segmencie 
jest niŜsza, niŜ w segmencie drogowym, a aŜ 65-75% wartości prac moŜe być wykonane 
przez polskie spółki. Największą szansą dla Polimexu w latach przyszłych jest wzrost 
marŜ, wynikający ze zmiany struktury portfela zamówień (mniej dróg, więcej energetyki). 
Ryzykiem są z kolei kontrakty drogowe, negatywnie odbijające się na operacyjnych 
przepływach pienięŜnych. Z tego względu, istotne dla Polimexu jest, jak duŜą stratę na 
kontraktach drogowych moŜe w Q4 2011 wygenerować Mostostal Warszawa. UwaŜamy, 
Ŝe Polimex moŜe w wynikach 2011 roku uwzględnić uzasadnione roszczenia wobec 
GDDKiA, co znalazłoby odzwierciedlenie w opinii audytora. Niemniej, uwaŜamy, Ŝe 
sytuacja Polimexu na kontraktach drogowych jest lepsza, niŜ sytuacja Mostostalu. Jeśli 
na kontraktach występują ryzyka, to prawdopodobnie mogą się aktywować dopiero w 
2013 roku, w momencie zakończenia kontraktów. Taki scenariusz zakładamy w naszych 
prognozach. ZadłuŜenie Polimexu jest teŜ niŜsze, niŜ zadłuŜenie PBG, nie widzimy ryzyka 
przekroczenia covenantów w 2012 roku (dla wybranych umów kredytowych: dług netto / 
EBITDA < 3,5). Nie wykluczamy pozytywnego zaskoczenia spadkiem zadłuŜenia w Q4 
2011. Z uwagi na wzrost kursu, obniŜamy rekomendację z kupuj do akumuluj. 
 
Megakontrakt za 9,4 mld PLN podpisany 
Konsorcjum firm Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Rafako (Grupa PBG), podpisało 
kontrakt z PGE na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Wartość umowy 
to 9,4 mld PLN. Czas budowy, od chwili wystawienia polecenia rozpoczęcia prac, wyniesie: 54 
miesiące w przypadku bloku nr 1 i 62 miesiące w przypadku bloku nr 2. Łączny limit kar za 
niedotrzymanie terminu realizacji i nie osiągnięcie wskazanych gwarancji ruchowych nie 
przekroczy 30% wartości kontraktu (po 15% na termin i gwarancje ruchowe). Strony zawarły 
dodatkową umowę, zgodnie z którą w przypadku uznania przez Sąd Okręgowy w Łodzi skargi 
konsorcjum Alstom, strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, w tym zaliczki przez 
konsorcjum wykonawców. Strony zawarły teŜ aneks do umowy, w którym ograniczyły ryzyka 
stron, związane ze złoŜoną przez Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz wyrokiem 
WSA w sprawie decyzji środowiskowej.  
 
W 2012 roku 200-300 mln PLN przychodów z Opola 
Prezes Polimexu oczekuje, Ŝe w 2012 roku przychody z realizacji budowy bloków w Opolu 
wyniosą 200-300 mln PLN. W tym roku zostaną wykonane m.in. prace projektowe.  
 
Wzrost cen stali a marŜa kontraktu w Opolu 
Kontrakty na dostawę konstrukcji stalowych Polimex realizuje w kilka-kilkanaście tygodni, co 
daje moŜliwość na bieŜąco wkalkulowania wyŜszej ceny surowca w cenę produktu. W 
przypadku kontraktu na budowę bloków w Opolu, Polimex bierze pod uwagę przedział cen 
surowca, w którym nawet przy najwyŜszych jego cenach marŜa jest bezpieczna. Powszechne 
jest teŜ przewidywanie w tego typu umowach moŜliwości renegocjacji wartości kontraktu, jeśli 
cena surowca przekroczy zakładaną granicę – tak jest w przypadku kontraktu na budowę 
bloków w Opolu.  
 
Zapowiadane wyniki 2011 roku  
Prezes Jaskóła wstępnie deklaruje, Ŝe przychody w 2011 roku wzrosły r/r o około 20%, a zysk 
netto zbliŜył się do wyniku z 2010 roku. W wynikach widoczne będą efekty restrukturyzacji 
Grupy (niŜsze koszty). Na wynik Q4 2011 pozytywnie wpłynie rozwiązanie rezerw na 
okoliczność nagród jubileuszowych. MarŜa netto wyniosła nieco ponad 2% i w 2012 roku raczej 
istotnie nie wzrośnie. Kontrakty energetyczne powinny ją jednak podnieść do poziomu co 
najmniej 3%. Przełomowy dla zysków ma być rok 2013 (pojawienie się kontraktów 
energetycznych, zakończenie drogowych). 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 4 836,7 4 160,9 -14,0% 5 017,8 20,6% 5 185,2 3,3% Liczba akcji (mln) 508,0

EBITDA 343,6 300,4 -12,6% 270,5 -10,0% 285,5 5,5% MC (cena bieŜąca) 883,9

marŜa EBITDA 7,1% 7,2% 5,4% 5,5% EV (cena bieŜąca) 1 649,9

EBIT 264,9 212,7 -19,7% 173,9 -18,3% 188,4 8,3% Free float 75,1%

Zysk netto 156,4 109,7 -29,9% 102,0 -7,0% 100,5 -1,4%

P/E 5,2 7,4 8,7 8,8 Zmiana ceny: 1m -6,5%

P/CE 3,4 4,1 4,5 4,5 Zmiana ceny: 6m 1,2%

P/BV 0,6 0,6 0,6 0,5 Zmiana ceny: 12m -52,5%

EV/EBITDA 3,6 4,4 6,1 5,8 Max (52 tyg.) 3,8

Dyield (%) 0,6 2,2 2,3 0,0 Min (52 tyg.) 1,2

Polimex Mostostal (Akumuluj)
Cena bieŜąca: 1,74 PLN Cena docelowa: 2,01 PLN
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Portfel zamówień na rok 2012 i jego struktura; zadłuŜenie 
Wartość portfela zamówień Polimexu na rok 2012 to ponad 4 mld PLN. Z tego 25% to 
zamówienia drogowe, 20% budownictwo ogólne, 30% energetyka i chemia, 25% stanowi 
produkcja. Dług netto / EBITDA na koniec 2011 roku był niŜszy niŜ 3,0. Wskaźnik ma się 
utrzymać na poziomie poniŜej 3,0 równieŜ na koniec roku 2012. Polimex podtrzymuje plan 
sprzedaŜy zbędnych gruntów za 270 mln PLN, w tym za 100 mln PLN w Q1 2012. Zbierane są 
właśnie oferty. 
 
Dług netto / EBITDA nie przekroczy 3,2-3,3 
Prezes Polimexu deklaruje, Ŝe spółka będzie się starać, aby wskaźnik dług netto / EBITDA w 
2012 roku nie przekroczył 3,2-3,3. Prezes przyznaje teŜ, Ŝe w ramach realizacji duŜych 
kontraktów energetycznych (bloki w Opolu), na przełomie 3 i 4 roku budowy mogą na krótko 
wystąpić negatywne przepływy pienięŜne. 
  
Wyniki NWZA  
NWZA uchwaliło uchwałę, która mówi, Ŝe prezes wybierany jest przez radę nadzorczą, a 
pozostali członkowie zarządu – przez radę nadzorczą, w konsultacji z prezesem. Obecnie 
równieŜ oświadczenia woli o podpisywanie umów nie moŜe być dokonywane jednoosobowo 
przez prezesa, lecz przez 2 osoby, albo jednego członka zarządu z prokurentem. Zmienił się 
skład rady nadzorczej. Prasa donosi równieŜ, Ŝe do firmy ma trafić nowa osoba, odpowiedzialna 
za finanse. 
 
MoŜliwe IPO Torpolu i Sefako 
Polimex nie planuje emisji euroobligacji, nie wyklucza za to upublicznienia 2 spółek zaleŜnych – 
Torpolu i Sefako. Torpol w 2011 roku zrealizował 600 mln PLN przychodów, a portfel zleceń 
spółki ma wartość 2,7 mld PLN. Obecnie koniunktura giełdowa nie sprzyja jednak debiutom.  
 
Polimex złoŜy odwołanie ws. bloku w Stalowej Woli 
Tauron wybrał ofertę Iberdroli na budowę bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli. Druga jest 
oferta Abner Energia, trzecia zaś Polimex Mostostal i Hitachi. Polimex zapowiada, Ŝe odwoła 
się od decyzji zamawiającego. Wartość oferty konsorcjum Polimexu i Hitachi to 1,5 mld PLN, z 
czego na Polimex przypada połowa.  
 
Kompromis ws. zmian w statucie 
ING OFE zgodził się z opinią rady nadzorczej, ws. ograniczenia kompetencji prezesa Polimexu. 
Obecna propozycja zakłada, Ŝe pozostali członkowie zarządu będą wybierani po konsultacjach 
z prezesem i nadzór będzie jedynie zatwierdzał strukturę i kompetencje zarządu.  
 
Kontrakty za 95,8 mln PLN 
Polimex Mostostal podpisał umowę z Województwem Lubelskim na budowę Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wartość umów to 
95,8 mln PLN (1,9% prognozowanych przychodów Polimexu na rok 2012).  
 
Kontrakt za 61,5 mln PLN 
Polimex podpisał umowę z E.ON Energie Odnawialne na budowę farmy wiatrowej. Termin 
realizacji prac to grudzień 2013. Wartość kontraktu to 61,5 mln PLN (1,2% oczekiwanych 
przychodów spółki na rok 2011).  
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Rafako WIG

Rafako w konsorcjum z Polimex Mostostal i Mostostal Warszawa podpisało kontrakt na 
budowę dwóch bloków energetycznych w Opolu. Realizacja prac jest uwzględniona w 
naszych prognozach. Rafako pozostaje spółką z największą ekspozycją na budowę 
duŜych bloków energetycznych w Polsce. Mamy na myśli ekspozycję na generalne 
wykonawstwo, podwykonawstwo oraz produkcję kotłów. O ile sytuacja rynkowa jest dla 
Rafako bardzo korzystna, o tyle nasze obawy koncentrują się głównie wokół 
dominującego udziałowca, Grupy PBG. Dług netto PBG spadnie dopiero pod koniec 2011 
roku, co rodzi naszym zdaniem ryzyko naruszenia przez PBG covenantów w Q2 i Q3 
2012. Sądzimy, Ŝe juŜ niedługo Rafako moŜe podpisać, podobnie jak EnergomontaŜ 
Południe, umowę zobowiązującą Rafako do solidarnej odpowiedzialności za zadłuŜenie 
Grupy PBG. W efekcie, uwaŜamy, Ŝe wycena Rafako powinna uwzględniać ryzyka 
właściwe dla całej Grupy (co uzasadnia uwzględnienie w wycenie Rafako wyŜszej bety). 
Po przejęciu EnergmontaŜu Południe i konsolidacji zadłuŜenia spółki, znacząco 
pogorszył się wskaźnik EV/EBITDA (na rok 2012 wynosi on 6,9). Z uwagi na wzrost kursu 
Rafako, obniŜamy rekomendację z kupuj do trzymaj. 
  
Wyniki Q4 2011 zgodnie z oczekiwaniami słabsze z uwagi na rezerwy 
Rafako w Q4 2011 wygenerowało 312,2 mln PLN przychodów, 45,6 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaŜy (rentowność: 14,6%), 1,0 mln PLN EBIT i 0,7 mln PLN zysku netto. Wyniki Rafako za 
Q4 2011 są nieznacznie słabsze od naszych oczekiwań. Świadcząca o rentowności kontraktów 
marŜa brutto na sprzedaŜy w Q4 2011 wyniosła 14,6%, co jest wynikiem bardzo dobrym. Na 
poziomie EBIT słabość wyników to pochodna duŜych zawiązanych rezerw, w tym na: straty z 
tytułu kontraktów budowlanych (18,3 mln PLN), opóźnienia / kary kontraktowe (14,9 mln PLN), 
koszty arbitraŜu (10 mln PLN), naprawy gwarancyjne (6,7 mln PLN). Koszty rezerw zawyŜyły 
koszty ogólne (aŜ 34,8 mln PLN, w tym aŜ 24,3 mln PLN kosztów sprzedaŜy) oraz pozostałe 
koszty operacyjne netto (saldo: 9,7 mln PLN). Pozostałe przychody finansowe netto wyniosły 
5,1 mln PLN. Wynik na poziomie netto zaniŜył bardzo duŜy zaksięgowany podatek (5,6 mln 
PLN, efektywna stopa podatkowa: 91,4%). Gotówka netto na koniec 2011 roku była zgodna z 
oczekiwaniami i wyniosła 100,4 mln PLN (prognoza: 101,5 mln PLN). Operacyjne przepływy 
wyniosły w Q4 2011 67,3 mln PLN (pochodna pobrania przez Alstom kwoty 135 mln PLN, pro 
forma cash flow byłby pozytywny).  
 
Wyniki Q4 2011 pod znakiem porządkowania bilansu 
EnergomontaŜ Południe w Q4 2011 wygenerował: 105,1 mln PLN przychodów, 6,8 mln PLN 
wyniku brutto na sprzedaŜy (marŜa: 6,5%), 0,9 mln PLN zysku na sprzedaŜy, 1,7 mln PLN 
straty EBIT i 4,3 mln PLN zysku netto. Na wyniku zawaŜyły zdarzenia jednorazowe: pozostałe 
koszty operacyjne netto w kwocie 2,6 mln PLN, bardzo niskie z kolei pozostałe koszty 
finansowe netto (0,2 mln PLN), ujemny podatek w kwocie 6,3 mln PLN. Operacyjne przepływy 
pienięŜne wyniosły 13,6 mln PLN. Spółka w komentarzu do sprawozdania tłumaczy, Ŝe w Q4 
2011 doszło do negatywnych zdarzeń jednorazowych: zawyŜone przez odpisy o około 1 mln 
PLN koszty zarządu, zamknięcia kilku kontraktów, co negatywnie wpłynęło na rentowność, w 
tym domknięcia wszystkich otwartych rozliczeń kontraktowych, które nie były domknięte w 
przeszłości.  
 
Megakontrakt za 9,4 mld PLN podpisany 
Konsorcjum firm Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Rafako (Grupa PBG), podpisało 
kontrakt z PGE na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Wartość umowy 
to 9,4 mld PLN. Czas budowy, od chwili wystawienia polecenia rozpoczęcia prac, wyniesie: 54 
miesiące w przypadku bloku nr 1 i 62 miesiące w przypadku bloku nr 2. Łączny limit kar za 
niedotrzymanie terminu realizacji i nie osiągnięcie wskazanych gwarancji ruchowych nie 
przekroczy 30% wartości kontraktu (po 15% na termin i gwarancje ruchowe). Strony zawarły 
dodatkową umowę, zgodnie z którą w przypadku uznania przez Sąd Okręgowy w Łodzi skargi 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 963,7 1 188,1 23,3% 1 093,4 -8,0% 1 655,8 51,4% Liczba akcji (mln) 69,6

EBITDA 67,5 72,1 6,7% 76,7 6,4% 106,4 38,8% MC (cena bieŜąca) 737,8

marŜa EBITDA 7,0% 6,1% 7,0% 6,4% EV (cena bieŜąca) 693,2

EBIT 53,9 60,2 11,6% 64,0 6,4% 89,1 39,2% Free float 21,5%

Zysk netto 37,7 43,6 15,6% 58,1 33,2% 65,1 12,1%

P/E 19,5 16,9 12,7 11,3 Zmiana ceny: 1m 29,3%

P/CE 14,4 13,3 10,4 8,9 Zmiana ceny: 6m 6,0%

P/BV 2,0 1,8 1,8 1,6 Zmiana ceny: 12m -10,2%

EV/EBITDA 7,4 7,5 9,0 6,9 Max (52 tyg.) 12,7

Dyield (%) 0,0 2,8 5,4 0,0 Min (52 tyg.) 7,6

Rafako (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 10,6 PLN Cena docelowa: 11 PLN
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konsorcjum Alstom, strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, w tym zaliczki przez 
konsorcjum wykonawców. Strony zawarły teŜ aneks do umowy, w którym ograniczyły ryzyka 
stron, związane ze złoŜoną przez Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz wyrokiem 
WSA w sprawie decyzji środowiskowej.  
 
Spór z Hitachi o 13,4 mln EUR 
Rafako wszczęło przed Międzynarodowym Sądem ArbitraŜowym przy ICC w ParyŜu 
postępowanie przeciwko spółce Hitachi Power Europe (HPE). Przedmioty są roszczenia 
pienięŜne Rafako, wynikające z realizacji 3 projektów w Niemczech, na których Rafako 
występowało jako podwykonawca. W ocenie zarządu Rafako zasadniczą kwestią jest 
rozstrzygnięcie, czy istnieje obiektywna moŜliwość wyprodukowania zgodnie z wymogami 
technicznymi i prawnymi ekranów membranowych przy wykorzystaniu materiałów i technologii 
spawania narzuconych przez HPE. Zarząd Rafako uwaŜa, Ŝe nie jest to moŜliwe. Stanowisko 
zarządu poparte jest ekspertyzami polskich i zagranicznych instytutów badawczych. 
 
Kredyt na 300 mln PLN w PKO BP 
Rafako podpisało z PKO BP umowę kredytową, na mocy której PKO BP udzieli Rafako kredytu 
w rachunku bieŜącym na kwotę 300 mln PLN. Kredyt udzielony jest na okres 1 roku. 
Przeznaczeniem kredytu jest przejściowe finansowanie gwarancji, związanych z podpisanym 
kontraktem na budowę 2 bloków energetycznych w Opolu. 
 
W najbliŜszym czasie wszczęcie postępowania arbitraŜowego 
Rafako planuje rozpocząć przed sądem arbitraŜowym w Szwajcarii postępowanie przeciwko 
Alstom Power, w sprawie pobrania przez Alstom 135 mln PLN gwarancji bankowych od Rafako. 
Szacujemy, Ŝe postępowanie moŜe potrwać 6-12 miesięcy. 
 
Prezes Alstomu o Opolu i współpracy z Rafako 
Prezes Grupy Alstom, Patrick Kron, deklaruje, Ŝe będzie dochodzić w sądzie swoich racji ws. 
wyboru oferty na budowę bloków w Opolu. Termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Łodzi 
został wyznaczony na 30 marca 2012. Prezes Alstomu deklaruje teŜ, Ŝe Rafako nie traktuje 
koncernu w odpowiedni sposób, co nie pomaga przyszłej współpracy. Prezes dziwi się teŜ, Ŝe 
zwycięskie konsorcjum szuka dostawców turbiny na całym świecie, pomija jednak Alstom, 
jedynego dostawcę turbin w Polsce.  
 
Wybór oferty za 10,15 mln EUR 
Spółka JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine wybrała ofertę Rafako i Energoinvest oraz 
Deling na wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i ŜuŜla bloku w 
elektrociepłowni Tuzla. Wartość umowy to 10,15 mln EUR (2,6% oczekiwanych przychodów 
Rafako w 2012 roku).  
 
Kontrakt serbski za 14 mln EUR 
Rafako zawarło umowę z PD Termoelektrane Nikola Tesla na kwotę 14 mln EUR (58,7 mln 
PLN, 5,3% prognozowanych przychodów na rok 2011). Przedmiotem umowy jest produkcja i 
dostawa urządzeń, części i elementów kotłowych, nadzór i serwis kotła bloku B1, który jest 
pierwszym z czterech etapów prac, które trzeba wykonać w elektrowni TENT B. 
 
Kontrakty z Metso Power  
Rafako w ciągu ostatnich 12 miesięcy podpisało z Metso Power Oy kontrakty warte 53 mln EUR 
(około 222 mln PLN, 20% prognozowanych przychodów na rok 2012). Największą umową, 
zawartą w kwietniu 2011, jest umowa na dostawę części ciśnieniowych kotła do Brazylii za 4,3 
mln EUR.  
 
Rezygnacja PBG z prawa odkupu akcji EnergomontaŜu 
PBG podpisało z Rafako umowę, na podstawie której PBG zrezygnowało z prawa odkupu od 
Rafako 64,84% akcji EnergomontaŜu Południe. Wcześniej przyznane prawo odkupu udziałów 
obowiązywało do końca 2012 roku.  
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Ulma WIG

Ulma jest jedną z niewielu spółek notowanych na GPW, którym uda się znacznie 
przekroczyć nasze prognozy zysków w 2011 roku. Nasza nowa prognoza zakłada 
wygenerowanie w 2011 roku aŜ 46,2 mln PLN zysku netto (poprzednia: 34,1 mln PLN, 
+35%). Częściowo lepszy wynik związany jest z szybszą realizacją wybranych kontraktów 
(korzystna pogoda) - stąd wynik 2012 roku będzie niŜszy, niŜ wcześniej przewidywaliśmy. 
Do roku 2013 podchodzimy ostroŜniej—zakładamy spadek przychodów, co z kolei 
pociąga za sobą duŜy spadek zysków (ogromna dźwignia kosztów stałych, głównie 
amortyzacji). Czy w takim razie spółka, której wyniki pogorszą się w ciągu 2 najbliŜszych 
lat jest warta uwagi? Naszym zdaniem tak. Zwracamy uwagę na to, Ŝe Ulma ograniczyła 
bardzo znacząco CAPEX i generuje na bieŜąco bardzo duŜe ilości gotówki. Zakładamy, Ŝe 
w 2012 i 2013 roku CAPEX będzie znacznie niŜszy od amortyzacji, co pozwoli na 
ograniczenie długu netto Ulmy z 145,5 mln PLN na koniec Q3 2011 do 22,2 mln PLN w 
2013 roku. Przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych, P/CF 2012 = 3,3, a P/CF 2013 = 
3,9. Wskaźniki EV/EBITDA to odpowiednio 3,4 na koniec 2012 roku i 3,8 na koniec 2013 
roku. Rekomendujemy akumulowanie akcji Ulmy. 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 175,4 215,4 22,7% 290,2 34,7% 265,1 -8,6% Liczba akcji (mln) 5,3

EBITDA 72,1 104,2 44,6% 147,1 41,1% 116,2 -21,0% MC (cena bieŜąca) 329,5

marŜa EBITDA 41,1% 48,4% 50,7% 43,8% EV (cena bieŜąca) 451,8

EBIT 4,0 27,3 590,3% 69,1 152,8% 43,6 -36,9% Free float 15,2%

Zysk netto -5,5 10,2 47,5 363,9% 28,7 -39,5%

P/E 32,2 6,9 11,5 Zmiana ceny: 1m 9,5%

P/CE 5,3 3,8 2,6 3,3 Zmiana ceny: 6m 6,2%

P/BV 1,3 1,2 1,1 1,0 Zmiana ceny: 12m -22,9%

EV/EBITDA 7,6 5,1 3,1 3,4 Max (52 tyg.) 88,0

Dyield (%) 0,0 0,0 2,7 4,2 Min (52 tyg.) 57,0

Cena bieŜąca: 62,7 PLN Cena docelowa: 69,3 PLN

Ulma Construccion Polska (Akumuluj)
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Unibep WIG

Od początku 2012 roku kurs Unibepu istotnie nie wzrósł, choć na tle sektora spółka radzi 
sobie bardzo dobrze. Przepływy operacyjne za 3Q 2011 wyniosły –20,5 mln PLN, naleŜy 
jednak pamiętać, Ŝe Unibep w nich uwzględnia zakupy gruntów deweloperskich i nakłady 
na budowę projektów mieszkaniowych. Spółka w 2011 roku pozyskała wiele nowych 
kontraktów. Straty przyniósł jedynie segment drogowy, co związane było z deficytem 
zleceń i złą kalkulacją budŜetów kontraktów. Portfel zleceń na rok przyszły ma juŜ 
wartość 700 mln PLN. Portfel zleceń na rok 2013 równieŜ jest duŜy, bo wynosi juŜ 433 mln 
PLN. UwaŜamy, Ŝe rok 2012 pod względem wyników finansowych moŜe być lepszy, niŜ 
rok 2011. Związane jest to z: a) rozliczaniem budowy biurowca przy ul. Grzybowskiej jak 
kontraktu budowlanego (13 mln PLN wyniku brutto na sprzedaŜy) oraz rozpoznanym 
wynikiem ze sprzedaŜy mieszkań (7,5 mln PLN wyniku brutto na sprzedaŜy). 
Dostrzegamy moŜliwość wcześniejszego zakończenia budowy biurowca przy ul. 
Grzybowskiej i sprzedaŜy budynku inwestorowi (w 2012, a nie w 2013 roku). Mogłoby to 
wpłynąć na wcześniejsze uwolnienie środków, które posłuŜą do realizacji kolejnych 
projektów biurowych, przejęcie których rozwaŜa Unibep. Podtrzymujemy rekomendację 
kupuj. 
 
Portfel zleceń Unibepu 
Obecny portfel zleceń Unibepu ma wartość: 840 mln PLN na rok 2012, 541 mln PLN na rok 
2013, 63 mln PLN na rok 2014. Portfel zleceń Unibepu, z wyłączeniem segmentu 
deweloperskiego, na rok 2012 ma wartość 701 mln PLN, na rok 2013 zaś 433 mln PLN.  
 
Kontrakt 71,5 mln PLN 
Unibep podpisał z SIM Ursynów kontrakt na budowę osiedla w Warszawie, przy al. 
Rzeczpospolitej, wartą 71,5 mln PLN (7,8% oczekiwanych przychodów Unibepu w 2012 roku). 
Realizacja prac zakończy się w październiku 2012. 
 
Kontrakt za 39,3 mln PLN 
Unibep podpisał umowę z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową na budowę osiedla w 
Warszawie, przy ul. Niedzielskiego. Wartość umowy to 39,3 mln PLN (4,3% oczekiwanych 
przychodów w 2011 roku; 4580 PLN/m2 p.u.). Termin zakończenia prac to sierpień 2013.  
 
Kontrakt za 82 mln PLN 
Unibep podpisał umowę z Atelier śoliborz na budowę osiedla mieszkaniowego w Warszawie 
przy ul. Przasnyskiej. Wartość umowy to 82 mln PLN (8,9% prognozowanych przychodów 
Unibepu na rok 2011). Realizacja potrwa 23 miesiące. Koszt budowy to około 3,15 tys. PLN/m2 
p.u.  
 
Plany wprowadzenia Unidevelopment na GPW 
Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na rozpoczęcie działań mających na celu IPO spółki 
zaleŜnej Unibepu, Unidevelopment. Podmiot ma znaleźć się poza Grupą Unibep, na bazie 
akcjonariuszy Grupy Unibep. Decyzja w tej sprawie zapadnie najwcześniej w połowie 2012 
roku, a upublicznienie Unidevelopment moŜliwe jest w 2013 lub 2014 roku. Unidevelopment ma 
wprowadzić takŜe strukturę FIZ, pozwalającą oszczędzać na podatku dochodowym. Unibep 
rozwaŜa takŜe publikację prognoz wyników na rok 2012. 
 
W Q2 2012 ruszy projekt deweloperski na Białołęce 
W Q2 2012 ma rozpocząć się budowa projektu deweloperskiego na Białołęce, liczącego 165 
lokali. Spółka stara się o pozwolenie na budowę. Inwestycja ma nazywać się Osiedle Lykke.  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 392,7 657,9 67,5% 921,2 40,0% 894,1 -2,9% Liczba akcji (mln) 33,9

EBITDA 31,4 35,7 13,8% 39,9 11,9% 44,1 10,4% MC (cena bieŜąca) 200,2

marŜa EBITDA 8,0% 5,4% 4,3% 4,9% EV (cena bieŜąca) 223,5

EBIT 26,6 29,8 11,7% 33,2 11,4% 37,7 13,6% Free float 27,6%

Zysk netto 17,8 22,7 27,5% 21,2 -6,7% 26,9 27,3%

P/E 11,2 8,8 9,5 7,4 Zmiana ceny: 1m -3,9%

P/CE 8,9 7,0 7,2 6,0 Zmiana ceny: 6m 31,7%

P/BV 1,8 1,4 1,3 1,1 Zmiana ceny: 12m -34,1%

EV/EBITDA 6,5 5,9 5,6 6,7 Max (52 tyg.) 9,0

Dyield (%) 1,7 1,7 2,0 0,0 Min (52 tyg.) 4,5

Cena docelowa: 7 PLNCena bieŜąca: 5,9 PLN

Unibep (Kupuj)
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ZUE WIG

Portfel zleceń ZUE na rok 2012 ma wartość około 500 mln PLN, na rok 2013 zaś blisko 
400 mln PLN. Sądzimy, Ŝe wielkości te dają szansę na wzrost przychodów w roku 2012 i 
utrzymanie przychodów w roku 2013. Trudno obecnie spekulować, jaki będzie rok 2014, 
gdyŜ nadal czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące nowych funduszy UE na lata 2014-
2020 (rozstrzygnięcie: przełom 2012 i 2013 roku). JuŜ teraz jednak zauwaŜalny jest wzrost 
konkurencji na przetargach kolejowych, głównie ze strony firm nie posiadających 
większego doświadczenia w realizacji tego typu prac w Polsce. Istnieje obawa, Ŝe marŜe 
na kolei w dłuŜszej perspektywie czasu spadną do średniej dla sektora, zaś pozyskanie 
kontraktu będzie trudniejsze. W segmencie miejskim sytuacja przedstawia się dla ZUE 
bardziej komfortowo – ograniczeniem wzrostu konkurencji jest bardziej skomplikowana 
natura prac. Na poziomie P/E spółka jest tania, problemem jest jednak brak oczekiwanej 
duŜej progresji wyników. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe ZUE aŜ blisko 100 mln PLN 
angaŜuje w finansowanie kapitału obrotowego – naszym zdaniem moŜna liczyć na 
spadek zadłuŜenia i poprawę wskaźnika EV/EBITDA w latach przyszłych. Szansą 
pozostają teŜ plany rozwoju w ramach budowy sieci energetycznych. Podtrzymujemy 
rekomendację kupuj. 
 
Kontrakt kolejowy za 90,0 mln PLN 
Spółka zaleŜna ZUE, PRK Kraków, zawarła umowę z Elektrownią Rybnik na przebudowę 
bocznicy kolejowej oraz dróg dojazdowych elektrowni. Wartość umowy to 90,0 mln PLN (15,6% 
oczekiwanych przychodów ZUE w 2012 roku). Termin realizacji prac to 19 miesięcy.  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 199,9 392,4 96,3% 583,0 48,6% 594,7 2,0% Liczba akcji (mln) 22,0

EBITDA 18,7 32,4 73,0% 36,1 11,4% 36,7 1,9% MC (cena bieŜąca) 167,0

marŜa EBITDA 9,4% 8,2% 6,2% 6,2% EV (cena bieŜąca) 204,3

EBIT 16,8 25,6 52,7% 28,2 10,1% 27,2 -3,6% Free float 22,2%

Zysk netto 8,6 16,8 94,6% 21,2 26,2% 19,9 -6,3%

P/E 14,1 9,9 7,9 8,4 Zmiana ceny: 1m 1,3%

P/CE 11,5 7,1 5,7 5,7 Zmiana ceny: 6m -15,7%

P/BV 2,4 1,0 0,9 0,9 Zmiana ceny: 12m -45,8%

EV/EBITDA 9,6 5,8 5,7 4,2 Max (52 tyg.) 14,1

Dyield (%) 0,0 0,9 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 5,1

Cena docelowa: 9,2 PLN

ZUE (Kupuj)
Cena bieŜąca: 7,59 PLN
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Przegląd miesięczny 

Deweloperzy 
 
 

REAS o rynku mieszkaniowym w Q4 2011 
W Q4 2011 na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce wprowadzono do oferty 
ponad 7,3 tys. mieszkań (-17,5% q/q oraz -14% r/r). Liczba umów przedwstępnych wzrosła o 
ponad 8% q/q i wyniosła prawie 7,4 tys. Oferta utrzymała się na poziomie zbliŜonym do Q3 
2011, czyli wyniosła około 48 tys. mieszkań. PowyŜsze dane potwierdzają, Ŝe popyt na 
mieszkania w Q4 2011 był wysoki nie tylko wśród deweloperów giełdowych. Silny wzrost 
sprzedaŜy w Q4 mógł być efektem wprowadzenia od stycznia niekorzystnych dla klientów 
zapisów rekomendacji S. Spodziewamy się wyraźnego spadku sprzedaŜy mieszkań w Q1 2012. 

 
 
 

SprzedaŜ mieszkań w styczniu 
Marvipol sprzedał w styczniu 27 mieszkań netto. Spółka sprzedała w 2011 r. łącznie 524 lokale i 
oczekuje, Ŝe 2012 r. będzie pod względem sprzedaŜy co najmniej tak samo dobry. Liczba 
sprzedanych mieszkań w Marvipolu jest wyraźnie niŜsza od zeszłorocznej średniej miesięcznej, 
lecz jednocześnie wyŜsza niŜ sprzedaŜ w styczniu 2011 r. Styczeń jest sezonowo miesiącem 
relatywnie niskiej sprzedaŜy. 

 
 
 

438 mln PLN na skup akcji własnych 
Spółka planuje przeznaczyć łącznie 438 mln PLN na skup akcji własnych w celu umorzenia. 
ZWZ w tej sprawie odbędzie się 23 marca. Zgodnie z projektami uchwał Spółka chce nabyć 
31,6 mln akcji od głównego akcjonariusza Manchester Securities Corp. W cenie 3,85 PLN za 
akcję, czyli łącznie za 121,7 mln PLN. Ponadto Spółka planuje ogłosić wezwanie na 51,5 mln 
akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki w cenie 6,15 PLN na akcję, czyli za łączną kwotę 
316,4 mln PLN. Łącznie Spółka zamierza umorzyć 66% akcji, przeznaczając na ten cel niemal 
całą posiadaną gotówkę. Po skupie akcji, w spółce powinny pozostać aktywa (głównie 
naleŜności i nieruchomości) o wartości około 47 mln PLN. 

Deweloperzy mieszkaniowi 

Marvipol 

NFI Octava 



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  109 

 

Przegląd miesięczny 

0,2

0,26

0,32

0,38

0,44

0,5

2011-03-01 2011-06-22 2011-10-12 2012-02-03

BBI Development WIG

Cena bieŜąca akcji BBI Development jest równa wyznaczonej przez nas cenie docelowej 
akcji dewelopera. Wydarzeniem ostatniego miesiąca była emisja obligacji o wartości 
13,55 mln PLN, najprawdopodobniej ostatnia w tym roku. W marcu lub w kwietniu 
oczekiwalibyśmy zawarcia umowy kredytowej na budowę pierwszych etapów 
mieszkaniowych w projekcie Koneser. Terminy rozpoczęcia kolejnych po Placu Unii 
inwestycji w segmencie komercyjnym (biurowe i handlowe etapy Konesera oraz Sezam) 
są dziś trudne do oszacowania. Nie spodziewamy się jednak, by inwestycje te mogły się 
rozpocząć juŜ w tym roku, a w związku z tym za wcześnie jest na ich uwzględnienie w 
wycenie Spółki. Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Emisja obligacji 3-letnich i jednoczesny wykup zapadających obligacji 
Spółka dokonała emisji 3-letnich obligacji niezabezpieczonych o wartości 13,55 mln PLN, 
oprocentowanych według stawki WIBOR 6M+marŜa. Środki z emisji mają słuŜyć finansowaniu 
inwestycji prowadzonych przez spółki celowe: Koneser, Kino Wars, Nowy Sezam, Małe Błonia 
oraz projekt przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Jednocześnie Spółka wykupiła obligacje 
starej emisji o wartości 9,5 mln PLN. Jest to druga emisja obligacji w tym roku. W styczniu BBID 
pozyskała inwestorów na 3-letnie obligacje o wartości 21,45 mln PLN. Oznacza to, Ŝe łącznie 
Spółka wyemitowała w tym roku obligacje o wartości 35 mln PLN. Podobną kwotę Zarząd 
wcześniej deklarował, stąd nie spodziewamy się kolejnych emisji w 2012 r. 
 
Aneks do umowy kredytowej 
BBID zawarła z bankiem Pekao S.A. aneks do umowy kredytowej przesuwający termin spłaty 
kredytu refinansującego zakup nieruchomości, na której realizowany jest projekt „Koneser” do 
dnia 28 lutego 2013 r. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do spłaty przedmiotowego kredytu 
w wysokości 1 mln PLN kwartalnie począwszy od końca drugiego kwartału 2012 r. Informacja 
nie wpływa na naszą ocenę atrakcyjności Spółki. Przesunięcie terminu spłaty kredytu o rok jest 
pozytywną informacją, lecz nie rozwiązuje ostatecznie problemów BBID. Kredyt refinansujący 
grunt wynosi 25 mln PLN, a wpływy z realizacji etapów mieszkaniowych Konesera nie pozwolą 
na spłatę całości tej kwoty juŜ na początku przyszłego roku. Wprowadzenie amortyzacji kredytu 
nie traktujemy jako zagroŜenia dla realizacji planów inwestycyjnych Spółki. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 1,0 67,1 6680,9% 58,6 -12,7% 58,4 -0,3% Liczba akcji (mln) 523,1

EBITDA -7,7 28,5 21,8 -23,5% 12,1 -44,3% MC (cena bieŜąca) 172,6

marŜa EBITDA -778,4% 42,5% 37,2% 20,8% EV (cena bieŜąca) 318,7

EBIT -7,9 28,4 21,6 -23,9% 11,9 -44,8% Free float 65,2%

Zysk netto -9,1 12,0 14,2 19,1% 0,5 -96,6%

P/E 14,4 12,1 360,6 Zmiana ceny: 1m 6,5%

P/CE 14,2 11,9 246,6 Zmiana ceny: 6m 32,0%

P/BV 0,9 0,7 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -25,0%

EV/EBITDA 9,4 14,6 32,3 Max (52 tyg.) 0,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 0,2

Cena bieŜąca: 0,33 PLN Cena docelowa: 0,34 PLN

BBI Development (Trzymaj)
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Dom Development WIG

Kurs Dom Development zachowywał się w lutym bardzo dobrze nie tylko w porównaniu 
do całego rynku, ale równieŜ na tle firm z branŜy. Spółka jest notowana na wskaźniku     
P/BV równym 1,1, co przekłada się na największą premię w stosunku do wartości 
księgowej spośród wszystkich spółek z segmentu mieszkaniowego w indeksie WIG-
DEWELOPERZY. W Q4 Spółka po raz trzeci z rzędu wyraźnie przekroczyła nasze 
prognozy i konsensus rynkowy. Wydaje się, Ŝe Dom Development jest w stanie równieŜ 
przekroczyć nasze prognozy zysku netto na 2012 r. Nawet gdyby tak się stało, obecna 
cena Dom Development oznacza P/E(2012) w granicach 9-10, co nie jest szczególnie 
atrakcyjnym poziomem, zwaŜywszy Ŝe zyski 2012 będą trudne do utrzymania w kolejnym 
roku. Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Właściciele mieszkań z pozwem przeciw Dom Development 
39 właścicieli mieszkań wystąpiło z pozwem zbiorowym przeciwko Dom Development. 
Domagają się naprawienia szkody związanej z wadami sprzedanego budynku. Sprawa dotyczy 
apartamentowca połoŜonego na warszawskiej Ochocie. Szkody będące efektem nienaleŜytego 
wykonania budynku szacują na ok. 5 mln PLN. Kwota ta stanowi ok. 0,5% kapitalizacji Spółki 
(20 groszy na akcję). Niewykluczone, Ŝe w razie przegrania sporu przez Dom Development 
koszty naprawy pokryje generalny wykonawca inwestycji. Ponadto zawiązane przez Spółkę 
rezerwy powinny wystarczyć na pokrycie ewentualnych strat w wyniku niekorzystnego 
rozstrzygnięcia sprawy. 
 
Wprowadzenie do sprzedaŜy kolejnego etapu osiedla Derby 
Dom Development wprowadził do oferty 154 mieszkania z II etapu Derby 14 (Białołęka). Ceny 
sprzedaŜy mieszkań kształtują się między 5400 a 6400 PLN/m2. Planowane oddanie do uŜytku 
powyŜszego etapu to Q3 2013. Wiadomość zgodna z naszymi oczekiwaniami. 
 
Wyniki Q4 lepsze od konsensusu na kaŜdym poziomie wyniku 
Wyniki Dom Development po raz kolejny okazały się być pozytywnym zaskoczeniem. Spółka 
przekroczyła nasze prognozy oraz konsensus na kaŜdym poziomie rachunku zysków i strat. 
Szczególnie pozytywnie naleŜy odebrać utrzymanie marŜy brutto na sprzedaŜy na poziomie 
zbliŜonym do 33%. Jest to trzeci kwartał z rzędu, gdy Spółka osiąga marŜe w przedziale 32-
34%. Koszty ogólnego zarządu i sprzedaŜy spadły o 5% q/q, były natomiast o 9% wyŜsze r/r, co 
teŜ naleŜy uznać za dobry wynik, zwaŜywszy na wzrost skali działalności Spółki w 2011 r. 
Wysokie ujemne saldo pozostałej działalności operacyjnej (-4,8 mln PLN) zostało częściowo 
skompensowane dodatnim wynikiem na działalności finansowej (+1,0 mln PLN). Obie pozycje 
nie miały istotnego wpływu na wynik. Zysk netto równy 39,0 mln PLN oznacza dla Dom 
Development najlepszy kwartał w 2011 r. (z uwagi na inną charakterystykę projektów 
przekazywanych na początku 2012 r., najprawdopodobniej nie do powtórzenia w kolejnym 
kwartale).  

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 704,4 513,7 -27,1% 566,6 10,3% 797,4 40,7% Liczba akcji (mln) 24,6

EBITDA 113,6 61,4 -45,9% 92,0 49,7% 105,9 15,1% MC (cena bieŜąca) 941,6

marŜa EBITDA 16,1% 12,0% 16,2% 13,3% EV (cena bieŜąca) 993,6

EBIT 111,2 59,1 -46,9% 89,5 51,6% 103,4 15,6% Free float 26,6%

Zysk netto 80,2 40,4 -49,6% 70,6 74,8% 85,4 20,9%

P/E 11,7 23,3 13,3 11,0 Zmiana ceny: 1m 12,9%

P/CE 11,4 22,0 12,9 10,7 Zmiana ceny: 6m 33,1%

P/BV 1,3 1,2 1,1 1,1 Zmiana ceny: 12m -15,6%

EV/EBITDA 10,8 16,0 10,8 8,9 Max (52 tyg.) 50,8

Dyield (%) 2,1 2,1 2,3 4,5 Min (52 tyg.) 23,5

Dom Development (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 38,34 PLN Cena docelowa: 31,4 PLN



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  111 

 

Przegląd miesięczny 

3

3,6

4,2

4,8

5,4

6

2011-03-01 2011-06-22 2011-10-12 2012-02-03

Echo Investment WIG

Gwałtowne umocnienie złotówki w pierwszych miesiącach 2012 r. negatywnie wpłynie na 
wyniki Echo w Q1 2012 (skutek przeszacowania nieruchomości). W naszej wycenie 
aktywów dewelopera przyjmujemy kurs EUR/PLN równy 4,0, tak więc obecny kurs 
wymiany europejskiej waluty wciąŜ jest korzystniejszy dla spółki niŜ nasze załoŜenia. 
Pozytywnym zjawiskiem związanym z umocnieniem PLN jest mniejsza presja najemców 
na obniŜenie stawek czynszów. Odpis dokonany w Q4 na nieruchomości zlokalizowanej 
w Budapeszcie w niewielkim stopniu wpływa na wycenę Spółki. Echo, dzięki bezpiecznej 
strukturze finansowania oraz zabezpieczonemu bankowi ziemi pozostaje jedną z 
atrakcyjniejszych spółek w sektorze. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Wyniki Q4 gorsze od oczekiwań 
Spółka przedstawiła dobre wyniki na najwyŜszym poziomie rachunku zysków i strat. Przychody 
okazały się o 3% wyŜsze niŜ w Q3 2011 oraz nieznacznie wyŜsze od konsensusu rynkowego. 
Wzrost marŜy z 58,8% w Q3 do 60,1% spowodował poprawę zysku brutto ze sprzedaŜy o 5% 
q/q. Segment centrów handlowych przyniósł zysk zbliŜony do Q3. Większy zysk przyniosły 
natomiast segmenty biurowo-hotelowy oraz mieszkaniowy. DuŜo gorzej prezentują się koszty 
SG&A za Q4 2011 (wzrost o 25% q/q oraz 31% r/r). Zysk ze sprzedaŜy nieruchomości okazał 
się niŜszy, a strata na wycenie nieruchomości wyŜsza od naszych oczekiwań. Pozytywnym 
zaskoczeniem jest natomiast wysoki wynik z pozostałej działalności operacyjnej (13,9 mln 
PLN), który pozwolił Spółce na pokazanie wyniku operacyjnego tylko nieznacznie poniŜej 
naszych prognoz (55,1 mln PLN vs. prognoza: 56,7 mln PLN). Koszty finansowe oraz wysokość 
zapłaconego w Q4 podatku równieŜ zaskoczyły negatywnie. Zysk netto Q4 był o 23% niŜszy od 
naszych prognoz i 36% poniŜej konsensusu. Podsumowując, wyniki Echo były rozczarowujące, 
głównie po stronie kosztowej. Wydaje się, Ŝe spora w tym zasługa zdarzeń o charakterze 
jednorazowym. Pozytywem jest wzrost wyniku i marŜy na poziomie zysku brutto ze sprzedaŜy, 
który to w mniejszym stopniu podlega wpływowi zdarzeń jednorazowych. 
 
Niewielkie zainteresowanie wezwaniem na akcje 
W odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaŜ akcji Echo Investment inwestorzy 
złoŜyli zapisy opiewające łącznie na 7,3 mln akcji Emitenta (1,7% wyemitowanych akcji). Celem 
wezwania było nabycie 10% akcji Emitenta. Zaproponowana w wezwaniu cena równa 3,90 PLN 
za akcję okazała się mało satysfakcjonująca dla większości akcjonariuszy. MoŜliwości Spółki co 
do wzrostu wartości dla akcjonariuszy są duŜe. Odzwierciedla to nasza cena docelowa akcji 
Echo (21% powyŜej ceny z wezwania). Nie dziwi więc, Ŝe pierwsza reakcja kursu po ogłoszeniu 
wyników wezwania była pozytywna. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 431,4 426,4 -1,2% 404,2 -5,2% 563,2 39,3% Liczba akcji (mln) 420,0

EBITDA 200,5 172,7 -13,9% 550,0 218,5% 407,7 -25,9% MC (cena bieŜąca) 1 680,0

marŜa EBITDA 46,5% 40,5% 136,1% 72,4% EV (cena bieŜąca) 3 685,0

EBIT 196,1 168,7 -14,0% 545,8 223,6% 396,3 -27,4% Free float 36,8%

Zysk netto 103,7 147,7 42,5% 164,0 11,0% 263,7 60,8%

P/E 16,2 11,4 10,2 6,4 Zmiana ceny: 1m 0,3%

P/CE 15,5 11,1 10,0 6,1 Zmiana ceny: 6m 14,9%

P/BV 1,0 0,9 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m -19,7%

EV/EBITDA 16,7 19,5 6,7 9,9 Max (52 tyg.) 5,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 3,1

Echo Investment (Kupuj)
Cena bieŜąca: 4 PLN Cena docelowa: 4,7 PLN
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GTC WIG

Zapoczątkowany w styczniu 40% „rajd” kursu GTC, zakończył się wraz z lutową korektą 
na rynku. Powrót kursu w okolice historycznych minimów częściowo został wywołany 
zapowiedzią przez Zarząd słabych wyników finansowych oraz informacją o moŜliwej 
emisji akcji. Choć dyskonto do wartości księgowej jest znaczne (około 50%), słaba 
koniunktura na kilku kluczowych rynkach, potrzeba restrukturyzacji zadłuŜenia i 
ograniczenia planów inwestycyjnych nie świadczą o duŜym potencjale do wzrostu kursu. 
Nasza wycena akcji GTC jest 12% powyŜej obecnej ceny rynkowej, jednak załoŜony dla 
Spółki plan inwestycyjny na lata 2012-2013 moŜe okazać się zbyt optymistyczny. Więcej 
na ten temat będziemy mogli powiedzieć po najbliŜszej konferencji wynikowej. 
Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Zakończenie rozmów z bankami dotyczących renegocjowania warunków umów 
kredytowych 
GTC zakończyło rozmowy z bankami dotyczące czasowego zniesienia kowenantów w części 
umów kredytowych o łącznej wartości 97 mln EUR. Pozwoli to na przeklasyfikowanie części 
zobowiązań krótkoterminowych GTC do zobowiązań długoterminowych. Wiadomość 
pozytywna. Na koniec Q3 2011 Spółka reklasyfikowała kredyty o wartości 126 mln EUR na dług 
krótkoterminowy. Z komunikatu wynika, Ŝe negocjacje dotyczące większości z tej kwoty zostały 
pozytywnie zakończone, nie znamy jednak szczegółów ugody z bankami, w szczególności, co 
oznacza „czasowe” zniesienie kowenantów. 
 
Wywiad z Członkiem Zarządu 
Mariusz Kozłowski, Członek Zarządu GTC, potwierdził, Ŝe wyniki dewelopera w Q4 2011 będą 
negatywne. Spółka nie wyklucza równieŜ emisji akcji. Jest to jeden z moŜliwych scenariuszy 
pozyskania gotówki. Drugą opcją pozostaje sprzedaŜ nieruchomości. Poziom gotówki w GTC 
jest na tyle wysoki, by Spółka nie musiała się śpieszyć z ewentualną emisją akcji. Tym bardziej, 
Ŝe GTC nie poniesie duŜych nakładów inwestycyjnych w 2012 roku. Gdyby jednak Spółka 
zdecydowała się na podwyŜszenie kapitałów w najbliŜszym czasie, mogłoby to oznaczać 
większe niŜ się spodziewamy trudności z rolowaniem dotychczasowego zadłuŜenia. Emisja, 
będąca wynikiem poprawy klimatu inwestycyjnego i potrzeba zwiększenia nakładów 
kapitałowych z tym związanych, jest według nas mało prawdopodobna. 
 
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 
Przesunięty zostaje termin publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu 
rocznego za 2011 na 5 marca 2012 roku. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24

(mln EUR) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 156,4 169,0 8,1% 157,2 -7,0% 161,3 2,6% Liczba akcji (mln) 219,4

EBITDA -121,7 111,1 -117,5 61,2 MC (cena bieŜąca) 1 842,7

marŜa EBITDA -77,8% 65,8% -74,7% 37,9% EV (cena bieŜąca) 6 608,5

EBIT -122,1 110,6 -118,1 60,6 Free f loat 58,8%

Zysk netto -128,3 41,9 -159,4 17,0

P/E 10,7 26,4 Zmiana ceny: 1m -17,1%

P/CE 10,6 25,5 Zmiana ceny: 6m -25,6%

P/BV 0,5 0,4 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m -60,6%

EV/EBITDA 15,1 24,4 Max (52 tyg.) 21,8

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 7,9

GTC (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 8,4 PLN Cena docelowa: 9,4 PLN
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W lutym kurs akcji JWCH kontynuował trend wzrostowy, chociaŜ dynamika tego procesu 
nie była juŜ tak silna jak w grudniu i styczniu. Najistotniejsza kwestia mijającego 
tygodnia to kolejne odroczenie nabycia gruntu pod projekt mieszkaniowo-biurowy przy 
ul. Kasprzaka. Spółka czeka z finalizacją umowy do czasu uchwalenia planu 
miejscowego. ZałoŜenie o realizacji inwestycji przy ul. Kasprzaka jest odzwierciedlone w 
prognozach wyników JWCH, stąd dalsze opóźnienie związane z tym projektem moŜe 
negatywnie wpłynąć na naszą wycenę. Na początku marca w ofercie dewelopera wciąŜ 
nie ma inwestycji w Gdyni i Poznaniu, których uruchomienia spodziewaliśmy się na 
początku roku. Po wzroście ceny akcji JWCH potencjał do spadku kursu wzrósł do 21%. 
Przy braku czynników mogących pozytywnie wpłynąć na naszą wycenę akcji Spółki, 
podtrzymujemy rekomendację redukuj. 
 
Wywiad z Józefem Wojciechowskim 
Właściciel JWCH wskazuje, Ŝe wcześniej Spółka nie miała problemów z uzyskaniem kredytów 
na realizację inwestycji. Obecnie banki stawiają większe wymagania np. wymóg osiągnięcia 
określonego poziomu przedsprzedaŜy. WydłuŜył się równieŜ czas oczekiwania na decyzję 
banku. W związku z tym, Spółka stara się o wygodniejsze formy finansowania. Wskazuje na 
zagraniczne instytucje finansowe, które chętnie zainwestowałyby w Polsce. Jedna z takich 
instytucji jest zainteresowana nabyciem papierów dłuŜnych o wartości nawet 100 mln EUR pod 
projekty komercyjne realizowane przez JWCH. 
 
Nie spełnienie się warunku zawieszającego umowę nabycia gruntu przy 
Kasprzaka 
Miasto nie uchwaliło do końca lutego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego nieruchomość przy ulicy Kasprzaka, której kupnem zainteresowane jest J.W. 
Construction. Uchwalenie planu było warunkiem zawieszającym umowę przedwstępną nabycia 
działki przez JWCH. W związku z tym umowa przedwstępna wygaśnie z dniem 30 marca 
2012  r. o ile JWCH nie zdecyduje się na podpisanie umowy przyrzeczonej. JWCH ma dziś 
przynajmniej dwie moŜliwości w związku z zaistniałą sytuacją. MoŜe zawrzeć ostateczną 
umowę najmu i rozpocząć budowę w oparciu o posiadane warunki zabudowy lub cierpliwie 
czekać na uchwalenie planu miejscowego, podpisując kolejny aneks do umowy z Black Lion 
NFI. NiezaleŜnie od tego, jaką decyzję podejmie Spółka, rozpoczęcie inwestycji ulega 
opóźnieniu, co naleŜy uznać za negatywną informację. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 713,3 620,0 -13,1% 362,9 -41,5% 395,4 9,0% Liczba akcji (mln) 54,1

EBITDA 156,8 155,3 -0,9% 78,1 -49,7% 86,3 10,4% MC (cena bieŜąca) 419,1

marŜa EBITDA 22,0% 25,0% 21,5% 21,8% EV (cena bieŜąca) 1 008,4

EBIT 142,7 142,4 -0,2% 65,6 -53,9% 73,8 12,4% Free float 27,3%

Zysk netto 100,4 92,0 -8,4% 27,8 -69,8% 28,2 1,5%

P/E 4,2 4,6 15,1 14,9 Zmiana ceny: 1m 4,3%

P/CE 3,7 4,0 10,4 10,3 Zmiana ceny: 6m -7,8%

P/BV 1,0 0,9 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m -44,9%

EV/EBITDA 6,3 6,1 12,9 15,0 Max (52 tyg.) 15,5

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 4,4

J.W. Construction (Redukuj)
Cena bieŜąca: 7,75 PLN Cena docelowa: 6,1 PLN
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Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 157,6 146,5 -7,1% 158,3 8,0% 214,1 35,3% Liczba akcji (mln) 10,0

EBITDA 24,4 27,9 14,5% 29,9 6,8% 29,7 -0,4% MC (cena bieŜąca) 199,7

marŜa EBITDA 15,5% 19,1% 18,9% 13,9% EV (cena bieŜąca) 311,1

EBIT 22,5 25,7 14,6% 27,0 5,0% 26,7 -1,4% Free float 39,4%

Zysk netto 18,6 20,2 8,4% 19,3 -4,1% 17,8 -7,7%

P/E 8,6 9,9 10,3 11,2 Zmiana ceny: 1m -1,2%

P/CE 7,8 8,9 9,0 9,6 Zmiana ceny: 6m -12,9%

P/BV 1,0 0,8 0,8 0,8 Zmiana ceny: 12m -39,8%

EV/EBITDA 5,7 9,9 10,4 13,9 Max (52 tyg.) 33,2

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 18,0

Cena bieŜąca: 19,99 PLN

PA Nova (Kupuj)
Cena docelowa: 25,8 PLN

Sądzimy, Ŝe opublikowane 8 marca wyniki za 2011 r. nie będą istotnie róŜnić się od 
prognozy Zarządu opublikowanej ponad rok temu i Spółka zrealizuje wyznaczony cel ok. 
21 mln PLN zysku netto w całym 2011 r. Niewątpliwie najwaŜniejszym wydarzeniem na 
początku roku jest uzyskanie 100% kontroli w Spółce realizującej projekt galerii 
handlowej w Jaworznie. Dzięki tej inwestycji na koniec 2014 r. Spółka powinna 
dysponować obiektami handlowymi o powierzchni prawie 100 tys. m2 oraz potencjalnym 
NOI powyŜej 50 mln PLN (3,5-krotnie więcej niŜ potencjał dziś posiadanych galerii i 
parków handlowych). Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Objęcie kontroli w spółce realizującej galerię w Jaworznie 
P.A. Nova odkupiła od GC Investment za kwotę 25 mln PLN udziały w spółce GC. Nova Sp. z 
o.o.. Po transakcji P.A. Nova jest jedynym właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w 
Jaworznie, na której ma być realizowany projekt galerii handlowej Jaworzno City Center. 
Przejęta działka jest atrakcyjnie zlokalizowana w centrum miasta a Jaworzno nie posiada 
jeszcze nowoczesnej galerii handlowej. Po przejęciu całości udziałów w przedsięwzięciu, P.A. 
Nova najprawdopodobniej zdecyduje się na samodzielną realizację projektu. Samo odkupienie 
udziałów od GC Investment oceniamy pozytywnie. Dotychczasowy partner nie gwarantował 
rozpoczęcia inwestycji w przewidywalnym terminie. 
 
Galeria w Jaworznie ma być gotowa w 2014 r. 
P.A. Nova zamierza zakończyć budowę galerii jeszcze w 2014 r. Obecnie jest opracowywana 
ostateczna koncepcja architektoniczna obiektu. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć w 
2013 r. Zakończenie prac nad galerią juŜ w 2014 r. byłoby pozytywną informacją. W naszych 
dotychczasowych załoŜeniach przyjęliśmy ukończenie obiektu w 2015 r. Na potrzeby wyceny 
nie uwzględnialiśmy zysków z wyceny tej inwestycji. 
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Początek roku w Polnordzie to pozytywny akcent związany ze styczniową sprzedaŜą 
mieszkań, która okazała się bardzo dobra, szczególnie w porównaniu r/r. Przy rekordowej 
liczbie przekazanych mieszkań i zaksięgowaniu w wyniku oszczędności podatkowych, 
zysk netto Q4 2011 moŜe być zbliŜony do 25 mln PLN, a w całym roku wyniósłby prawie 
85 mln PLN. W tej kwocie kryje się około 100 mln PLN zysku ze sprzedaŜy wierzytelności 
za drogi. RównieŜ w tym roku osiągnięcie dobrego wyniku finansowego jest uzaleŜnione 
od zbycia wierzytelności. Sądzimy, Ŝe odzyskanie pieniędzy za drogi juŜ w 2012 r. prosto 
z kasy miasta jest mało prawdopodobne, a szansę na odzyskanie gotówki upatrujemy 
właśnie w kolejnej sprzedaŜy wierzytelności. W związku z koniecznością rolowania 
obligacji oraz słabą koniunkturą w segmencie mieszkaniowym, odzyskanie w tym roku 
pieniędzy za przekazane drogi jest potrzebne Polnordowi nie mniej niŜ w 2011 r. 
Tymczasem, ze względu na trudności sektora finansowego w Europie, znalezienie 
inwestora na kolejną duŜą porcję wierzytelności moŜe być trudniejsze. Wydaje się, Ŝe 
obecne dyskonto Polnordu do wartości księgowej odzwierciedla to ryzyko. 
Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Dobra sprzedaŜ mieszkań w styczniu 
Polnord sprzedał w styczniu 78 lokali (89 brutto). W styczniu zeszłego roku sprzedaŜ wyniosła 
47 lokali (52 brutto). Znaczny wzrost sprzedaŜy r/r jest pozytywnym zaskoczeniem. Styczniowa 
sprzedaŜ jest zaledwie 14% niŜsza od zeszłorocznej średniej miesięcznej. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 221,3 180,3 -18,5% 307,7 70,7% 266,6 -13,4% Liczba akcji (mln) 23,8

EBITDA 106,9 50,4 -52,9% 86,2 70,9% 52,6 -39,0% MC (cena bieŜąca) 426,1

marŜa EBITDA 48,3% 28,0% 28,0% 19,7% EV (cena bieŜąca) 1 013,9

EBIT 104,9 48,1 -54,1% 84,1 74,6% 50,9 -39,5% Free float 55,0%

Zysk netto 63,6 51,6 -19,0% 61,5 19,2% 57,9 -5,9%

P/E 6,2 7,7 6,9 7,4 Zmiana ceny: 1m 4,6%

P/CE 6,0 7,4 6,7 7,1 Zmiana ceny: 6m 37,7%

P/BV 0,4 0,3 0,3 0,3 Zmiana ceny: 12m -44,9%

EV/EBITDA 10,0 22,1 11,8 19,7 Max (52 tyg.) 33,6

Dyield (%) 0,0 4,8 1,8 2,9 Min (52 tyg.) 11,0

Cena docelowa: 15,7 PLN

Polnord (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 17,9 PLN
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Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 102,0 284,8 179,3% 153,7 -46,0% 440,1 186,4% Liczba akcji (mln) 257,4

EBITDA 8,8 47,6 441,5% 16,3 -65,8% 79,1 385,4% MC (cena bieŜąca) 375,8

marŜa EBITDA 8,6% 16,7% 10,6% 18,0% EV (cena bieŜąca) 711,1

EBIT 8,0 46,9 482,5% 15,4 -67,1% 78,3 407,5% Free float 16,5%

Zysk netto 6,3 31,7 405,0% 35,0 10,4% 42,1 20,4%

P/E 50,8 11,9 10,7 8,9 Zmiana ceny: 1m 13,2%

P/CE 45,5 11,6 10,5 8,8 Zmiana ceny: 6m 18,7%

P/BV 1,2 0,9 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m -20,7%

EV/EBITDA 103,6 15,4 43,7 9,0 Max (52 tyg.) 2,1

Dyield (%) 0,0 0,0 4,8 3,7 Min (52 tyg.) 1,0

Robyg (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 1,46 PLN Cena docelowa: 1,43 PLN

Informacje płynące w ostatnim miesiącu ze Spółki miały pozytywny wydźwięk. Brak 
wśród nich zdarzeń, które mogłyby istotnie wpłynąć na wycenę, jednak znajdujemy 
potwierdzenie wcześniej poczynionych załoŜeń. Tak więc (1) Robyg stał się jedynym 
właścicielem gruntu na Bemowie, na którym pod koniec tego roku powinien rozpocząć 
realizację nowego osiedla, (2) uzyskane zostało pozwolenie na budowę biurowca w 
Wilanowie, którego budowa powinna ruszyć na przełomie Q1 i Q2, (3) wprowadzono do 
oferty 3 kolejne etapy w inwestycjach City Apartments, Słoneczna Morena i Lawendowe 
Wzgórza. Zarząd poinformował równieŜ o zamiarze przeznaczenia ok. połowy zysku za 
zeszły rok na wypłatę dywidendy. DYield w Robygu szacujemy na 4,8% vs. 3,9% w Dom 
Development. Z uwagi na osiągnięcie naszej ceny docelowej, obniŜamy naszą 
rekomendację akcji Robyga z akumuluj do trzymaj.  
 
Nabycie pozostałych udziałów w spółce FORT Property 
Robyg nabył pozostałe 51% udziałów w Spółce FORT Property. Tym samym stał się jedynym 
właścicielem działki o powierzchni 6,6 ha na warszawskim Bemowie. Wiadomość zgodna z 
oczekiwaniami. W październiku 2011 Robyg udzielił spółce Fort poŜyczki w kwocie 45 mln PLN 
przeznaczonej na sfinansowanie zakupu działki. 
 
Około połowa zysku Robyga będzie przeznaczona na dywidendę 
Dzięki efektom utworzenia aktywów i rozwiązania części rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, zysk netto w Robygu w Q4 wzrośnie o około 30 mln PLN. Zarząd dewelopera 
będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 40-50% ubiegłorocznego zysku. 
Zawiązanie aktywów na podatek dochodowy jest wynikiem restrukturyzacji, o której Spółka 
informowała w listopadzie zeszłego roku. Z powodu niskiej liczby przekazań zysk netto w 
Robygu powinien być w 2011 r. niewiele wyŜszy niŜ 30 mln PLN. Szacujemy, Ŝe dywidenda 
moŜe wynieść ok. 7 groszy na akcję (yield = 4,8%). 
 
Pozwolenie na budowę biurowca w Wilanowie 
Robyg uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego etapu Wilanów Office Center. Jest to 
pierwsza inwestycja Spółki w segmencie komercyjnym. Ok. 20% powierzchni budynku jest 
wynajęta. W naszych prognozach zakładamy rozpoczęcie budowy w pierwszej połowie roku. 
Otrzymanie pozwolenia na budowę uwiarygadnia ten termin. 
 
Wprowadzenie do oferty 4. etapu City Apartments 
Robyg wprowadza do oferty 215 mieszkań oraz 17 lokali usługowych z 4. etapu osiedla City 
Apartments. Cena metra kwadratowego zaczyna się od 6999 PLN. Zakończenie budowy 
zaplanowano na Q4 2013. W 2. etapie inwestycji (zakończenie Q1 2012) pozostało w ofercie 
8% lokali, natomiast w etapie 3. (zakończenie Q1 2013)  50%. Tempo rozpoczęcia i 
zakończenia etapu jest nieco szybsze od naszych załoŜeń (przewidywaliśmy ukończenie 
inwestycji w Q1 2014). RównieŜ sprzedaŜ w dwóch realizowanych projektach postępuje lepiej 
od naszych przewidywań, co uzasadnia szybsze tempo rozpoczęcia prac nad 4. etapem. 
 
Wprowadzenie do oferty dwóch etapów mieszkaniowych w Gdańsku 
Grupa deweloperska Robyg rozpoczęła prace nad uruchomieniem kolejnych etapów swoich 
inwestycji Lawendowe Wzgórza oraz Słoneczna Morena w Gdańsku. Do oferty trafią łącznie 
154 nowe lokale. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na Q2 2012. Łącznie z 
inwestycją City Apartments, w Q1 2012 Robyg wprowadził do oferty juŜ 3 etapy mieszkaniowe. 
Tempo rozpoczynania inwestycji przez Spółkę jest nieco wyŜsze od naszych oczekiwań i moŜe 
sugerować dobrą sprzedaŜ mieszkań w pierwszych miesiącach 2012 r. 
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Handel 
 
 

Alma oczekuje w 2012 ok. 20% wzrostu przychodów 
Alma ma za sobą udany rok, wyszła na plus na poziomie jednostkowym (sprzedaŜ +8% r/r) i 
skonsolidowanym. W 2012 przychody mogą wzrosnąć o 20% rdr. Sieć moŜe się powiększyć o 
min. cztery nowe placówki, a nakłady inwestycyjne wyniosą do 15 mln PLN. We wrześniu 
spółka chce wprowadzić na rynek nową markę własną. W tej chwili wzrost przychodów LFL jest 
na poziomie blisko 6%. Krakowski Kredens (KK) kontynuuje prace nad przyszłym rozwojem za 
granicą, moŜe wejść na giełdę najwcześniej w 2013. W ubiegłym roku KK miał ok. 70 mln PLN 
przychodów, w tym roku Krakowski Kredens moŜe otworzyć 6-7 sklepów. W wynikach 2011 
pomogła teŜ sprzedaŜ w grudniu 2011 nieruchomości w Nowym Targu, spółka na transakcji 
wykaŜe około 5,7 mln PLN zysku. Transakcja zmniejszyła teŜ zadłuŜenie netto na koniec 2011.  

 
 

Transakcje na akcjach 
BZ WBK zmniejszył zaangaŜowanie z 10,04% kapitału do 9,79%. 

 
 
 

Nowy Prezes i emisja 
Nowym Prezesem Bomi został Witold Jesionowski (wcześniej Prezes m.in. Hardex i Gino 
Rossi). Dotychczasowy Prezes Bomi, Marek Romanowski został powołany na stanowisko 
Członka Zarządu. Zarząd podjął teŜ uchwałę w sprawie częściowego odstąpienia od 
przeprowadzenia oferty akcji nowej emisji serii P, wyemitowane zostanie 10,5 mln akcji po 
cenie emisyjnej 1 PLN. Oferowanie tych akcji w ofercie publicznej nie będzie wymagało 
sporządzenia prospektu emisyjnego.  
 
Transakcje na akcjach 
PPIM zmniejszył zaangaŜowanie z 15,33% do 9,17%. 
Aviva OFE wskutek podania do publicznej wiadomości w dniu 16 lutego 2012 roku przez 
Emitenta informacji o zarejestrowaniu emisji 11 mln akcji serii R, zmienił się stan posiadania 
Aviva OFE w ogólnej liczbie głosów do 3,98% z 5,09%. 
 
Zmiana warunków emisji 
Bomi zmieniło warunki emisji: wyemituje 11,25 mln akcji (wcześniej planowano 10,5 mln akcji) 
po cenie emisyjnej 0,92 PLN (wcześniej 1,0 PLN). 
 
Nowa strategia i sprzedaŜ nieruchomości 
Do końca marca nowy CEO ma przedstawić strategię dla Bomi. Wg Gazety Parkiet główne jej 
załoŜenia to: (i) zamknięcie 10-15% sklepów w 2012, (ii)  Rabat Service nie będzie sprzedany, i 
jeśli będzie IPO, to na rynku głównym a nie New Connect. W 2013 spółka miałaby być 
rentowna. Poprawie wyników ma pomoc oddanie kilku sklepów w zarządzanie ajentom i 
sprzedaŜ nieruchomości. Poprzedni Zarząd próbował juŜ zamykać więcej nierentownych 
sklepów, jednak okazało się, Ŝe niektóre umowy podpisane na kilka lat są praktycznie nie do 
zerwania. W ostatnich projektach uchwał na WZA pojawiły się uchwały dot. sprzedaŜy 
nieruchomości do podmiotów zewnętrznych w sumie za min. 21,7 mln PLN. 

 
 
 

W planach emisja 
Delko planuje emisję do 2,5 mln warrantów, które mają uprawniać do objęcia akcji serii D w 
terminie do 28.02.2014. O emisji zadecyduje NWZA zwołane na 29.02.2012. Planowana emisja 
akcji będzie skierowana do właścicieli przejmowanych firm: Delkor, Lubertda i Delko Otto o 
łącznych obrotach ok. 250 mln PLN. Cena emisyjna akcji ma być wyŜsza niŜ rynkowa. 
 
Nowy akcjonariusz 
Kamil Kliniewski główny akcjonariusz Hygieniki, który zapewnia Ŝe ma poniŜej 5% akcji Delko 
uwaŜa, Ŝe Delko powinno zainteresować się rynkiem detalicznym. Akcjonariusz twierdzi, Ŝe 
przedstawiciele Delko nie chcą z nim rozmawiać. 

 
 
 

CEO o obrotach 
CEO zapowiada, Ŝe w 2012 obroty spółki zwiększą się o kilkanaście procent. W 2012 ma 
powstać kilkanaście nowych sklepów. 

Alma Market 

AmRest 

Bomi 

Delko 

EKO Holding 
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W planach przejęcia 
Eko holding bierze pod uwagę przejęcia spółek oraz fuzje z większymi podmiotami. Obecnie 
spółka uczestniczy w sześciu lub siedmiu procesach negocjacyjnych w sprawie akwizycji i 
połączeń. NajwaŜniejszą kwestią na 2012 jest uporządkowanie biznesu i doprowadzenie do 
wzrostu rentowności. 
 
Prognoza na 1H 2012 
Spółka po słabych wynikach za 4Q 2011 (strata netto -3,3 mln PLN wobec zysku 4,0 mln PLN w 
4Q 2010) podała prognozę na 1H 2012. Eko szacuje 869,5 mln PLN sprzedaŜy (wzrost o 27% 
r/r) i EBITDA na poziomie 17,6 mln PLN (spadek r/r o -3%). 

 
 

 
MoŜliwa fuzja z Polomarketem 
Wg Gazety Parkiet Emperia prowadzi rozmowy o fuzji z siecią sklepów Polomarket, w 
przypadku takiej transakcji powstałby podmiot o przychodach 5,0 mld PLN. W rozmowach 
dotyczących sprzedaŜy sieci detalicznej uczestniczy jeszcze Mid Europa Partners (MEP), który 
zainteresowany jest zakupem sieci sklepów. Wcześniej Reuters podawał, Ŝe oferta MEP 
wynosiła 700-750 mln PLN. Naszym zdaniem bardziej pozytywna dla spółki byłaby wiadomość 
o sprzedaŜy sieci detalicznej. Wcześniej Zarząd zapowiadał, Ŝe środki uzyskane ze sprzedaŜy 
poszczególnych części biznesowych Emperii będą wypłacone w dywidendzie lub przeznaczone 
na buy-back.  
 
Penta nie kupi ani Bomi ani Stokrotki 
Rzecznik funduszu Penta na łamach Gazety Parkiet podaje, Ŝe Penta nie jest zainteresowana 
zakupem Bomi oraz, Ŝe fundusz wycofał się z negocjacji o sieć detaliczną Emperii. 
 
Emisja obligacji w ramach grupy 
Spółki zaleŜne Stokrotka oraz Elpro Ekon wyemitowały obligacje krótkoterminowe, które zostały 
nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia. Łączna wartość nominalna wyemitowanych 
obligacji wyniosła 189 mln PLN. 

 
 
 

Zgoda na emisję z prawem poboru 
Akcjonariusze przegłosowali uchwałę o emisji ponad 15,9 mln akcji. Nadal są dwa warianty 
pozyskania finansowania dla spółki: (i) sprzedaŜ Simple oraz (ii) emisja akcji. Gino Rossi ma 
około 40 mln PLN kredytów. Na rozwój spółka potrzebuje 7-10 mln PLN, pozostałe środki będą 
przeznaczone na spłatę długów. 
 
Dobre dane za styczeń 
Gino Rossi zaraportowało wzrost sprzedaŜy o 17,3% r/r w styczniu (18% w Gino Rossi i 16% w 
Simple). Wojas zaraportował wzrost sprzedaŜy o 21,6% r/r. Styczeń był dla spółek z branŜy 
udany, wysokie dodatnie dynamiki zaraportowały wszystkie spółki publikujące miesięczne dane 
(LPP 28%, NG2 60%, Intersport 29%). Styczeń jest miesiącem wyprzedaŜowym, dodatnie 
dynamiki branŜy wspiera niska baza z 2011. W sprzedaŜy (głównie obuwia) pomaga teŜ 
temperatura. 
 
Przewalutowanie kredytu 
Zarząd podpisał aneks do umowy kredytowej z Alior Bank, który zmienił walutę kredytu z CHF 
na PLN po kursie 3,494 PLN. Kredyt wynosi 22,0 mln PLN. Skróceniu uległ okres kredytowania 
z dnia 20.11.2016 na 30.06.2016. 

 
 
 

Szacunkowe wyniki 2011 poniŜej prognozy 
Wg wstępnych szacunków spółka osiągnęła w 2011: (i) przychody w wysokości 194 mln PLN, 
które są zgodne z prognozą Zarządu (planowano 192 mln PLN), (ii) stratę brutto -14,8 mln PLN, 
która jest gorsza, niŜ zakładano o 3,8 mln PLN, (prognozowano od -11 do -9 mln PLN), (iii) 
EBITDA -4,7 mln PLN, gorsza, niŜ zakładano o 3,9 mln PLN od dolnych widełek (prognoza od   
-0,8 mln PLN do -1,2 mln PLN). Prognozowana strata brutto została pogłębiona z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia pod koniec roku akcji wyprzedaŜowej, zwykle wyprzedaŜe 
przeprowadzane są później. W sprzedaŜy przeszkodziła ciepła zima i pogoda niesprzyjająca w 
całej 2H 2011. 
 
Dynamika ze stycznia utrzymana 
Dynamika sprzedaŜy w lutym r/r jest jak dotąd utrzymana na poziomie dynamiki ze stycznia. W 
styczniu obroty Intersport wzrosły o 29% r/r. Zarząd Vistuli równieŜ utrzymuje dynamikę 
sprzedaŜy ze stycznia na poziomie około 10% r/r. Styczeń i luty to okres głównie wyprzedaŜy, o 

Emperia 

Gino Rossi 

Intersport 
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wyniku za 1Q decyduje marŜa oraz sprzedaŜ w marcu. Jednak wiadomość o utrzymywaniu 
wysokiej dynamiki sprzedaŜy jest pozytywna dla wszystkich detalistów z branŜy.  

 
 
 

Odwołanie prognozy 2012 
Zarząd Redan odwołał prognozę wyników finansowych na 2012. Zarząd podał, Ŝe nie zmienia 
to faktu, Ŝe cele jakie postawiła sobie Grupa na 2012 są ambitne, w zakresie rozwoju sieci 
sprzedaŜy, uzyskiwanych wyników, zwiększania poziomu rentowności i udziału obu segmentów 
działalności na rynku odzieŜowym w Polsce. Wiadomość zgodna z oczekiwaniami. Prognoza na 
2012 była publikowana w styczniu 2011. Od tego czasu zmieniały się prognozy na 2011, a 
szacunki 2012 nie były przez Zarząd aktualizowane. Prognoza zakładała 508-540 mln PLN 
sprzedaŜy i 21-26 mln PLN zyski netto.  
 
Wyniki 2011 poniŜej prognoz Zarządu 
Redan zaraportował za 4Q 2011 sprzedaŜ na poziomie 118,6 mln PLN (16,5% wzrost r/r), 
wynik operacyjny na poziomie 8,1 mln PLN (14,9% wzrost r/r) i wynik netto na poziomie 3,7 mln 
PLN (-1,1% r/r). Wyniki sprzedaŜy i marŜy handlowej były wcześniej raportowane, koszty 
sprzedaŜy i ogólnego zarządu wzrosły r/r o 19,6%. Negatywnie na wyniki kwartalne wpłynęło 
ujemne saldo działalności finansowej na poziomie -2,5 mln PLN, z czego -2,0 mln PLN to 
ujemne róŜnice kursowe. Wynik obniŜyła teŜ strata spółki stowarzyszonej Top Mark na 
poziomie -0,6 mln PLN. Tym samym Redan zrealizował wyniki roczne poniŜej prognozy 
Zarządu na poziomie netto, wynik po 4 kwartałach 2,6 mln PLN jest -60,2% poniŜej prognoz 
zarządu.  
 
Transakcje na akcjach 
Sylwester Cacek zbył 286 400 akcji po średniej cenie 2,50 PLN i zmniejszył zaangaŜowanie z 
11,65% kapitału (9,81% głosów) do 10,59% kapitału (8,92% głosów). 
Radosław Wiśniewski kupił 725 000 akcji po średniej cenie nabycia 2,75 PLN. 

 

Redan 



BRE Bank Securities 
 

5 marca 2012  120 

 

Przegląd miesięczny 

18

21,6

25,2

28,8

32,4

36

2011-03-01 2011-06-22 2011-10-12 2012-02-03

Eurocash WIG

Eurocash zaraportował wyniki za 4Q 2011 zgodne z oczekiwaniami. Nasza wycena i 
obecna cena rynkowa zawierają naszym zdaniem zarówno efekt nabycia spółek 
dystrybucyjnych Tradis jak i część spodziewanych po przejęciu efektów synergii. 
Naszym zdaniem część efektów po przejęciu Tradisu pojawi się juŜ w tym roku, jednak 
sam Zarząd przyznał, Ŝe na pełne efekty synergii trzeba będzie poczekać około trzech lat. 
Eurocash zamierza kontynuować dotychczasowe tempo rozwoju i w 2012 otworzy 6-8 
hurtowni i 100 Delikatesów Centrum. Priorytetem w tym roku będzie integracja przejętych 
spółek oraz spodziewamy się pierwszych pozytywnych informacji po restrukturyzacji 
nabytego segmentu Premium Distributors. Tymczasem cena rynkowa spółki doszła do 
naszej ceny docelowej, zmieniamy rekomendację na trzymaj z niezmienioną ceną 
docelową 34,7 PLN.  
 
Wyniki dobre i zgodne z oczekiwaniami 
Spółka zaraportowała sprzedaŜ na poziomie 2 620 mln PLN (wzrost 14% r/r, nieznacznie 
poniŜej konsensusu). Na zwiększenie przychodów wpłynęła przede wszystkim wyŜsza sprzedaŜ 
w segmencie Cash&Carry, która wzrosła o 21,2% r/r (LFL wyniosły w 4Q 2011 19,5% r/r, liczba 
hurtowni wzrosła do 137 ze 129 na koniec 2010, liczba sklepów abc zwiększyła się do 4 652, 
czyli o 19,7% r/r). SprzedaŜ w segmencie Delikatesy Centrum wzrosła o 8,4% (LFL 7,9%). 
SprzedaŜ KDWT wzrosła o 10,6% r/r a Premium Distributors spadła w 4Q 2011 o -6,3% r/r. 
MarŜa brutto na sprzedaŜy wyniosła w 4Q 2011 11,25% i była porównywalna r/r (11,77% w 4Q 
2010, spodziewaliśmy się niŜszej rentowności). Koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu (SGA) 
wzrosły r/r o 5% przy wyŜszym wzroście sprzedaŜy i tym samym wynik na sprzedaŜy był 
wyŜszy r/r o 18% (wynik na sprzedaŜy był 10% powyŜej naszych oczekiwań). Saldo pozostałej 
działalności operacyjnej było ujemne -12,4 mln PLN (nasza prognoza -11,1 mln PLN) i zgodnie 
z oczekiwaniami około 9,3 mln PLN to koszty jednorazowe związane z transakcją zakupu 
spółek dystrybucyjnych Tradis. Ostatecznie dzięki wyŜszej od prognozowanej rentowności i 
mniejszemu zwiększeniu SGA marŜa zysku operacyjnego i EBITDA była porównywalna r/r i 
wyŜsza od naszych prognoz. Saldo działalności finansowej wyniosło -23,2 mln PLN (wobec 
prognoz -16,9 mln PLN) i ostatecznie wynik brutto był zbliŜony do naszych prognoz a wynik 
netto o 5% wyŜszy. Przepływy z działalności operacyjnej były na poziomie zbliŜonym do 4Q 
2010 (86,4 mln PLN wobec 85,7 mln PLN w 4Q 2010). Działalność inwestycyjna odjęła -1 058,6 
mln PLN, na co wpływ miała transakcja nabycia spółek dystrybucyjnych Tradis za 1 095,6 mln 
PLN, finansowane kredytem 1 070 mln PLN. Dług netto na koniec 2011 wyniósł 1 268 mln PLN 
co jest zgodne z prognozami. 

 

Analityk: Gabriela Borowska

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 6 698,3 7 791,8 16,3% 9 980,6 28,1% 15 463,3 54,9% Liczba akcji (mln) 137,0

EBITDA 194,5 230,7 18,6% 265,8 15,2% 477,7 79,7% MC (cena bieŜąca) 4 713,4

marŜa EBITDA 2,9% 3,0% 2,7% 3,1% EV (cena bieŜąca) 5 978,6

EBIT 145,2 170,4 17,4% 193,0 13,2% 378,6 96,2% Free float 43,7%

Zysk netto 102,5 128,4 25,3% 134,4 4,6% 239,4 78,1%

P/E 45,2 36,7 35,1 19,7 Zmiana ceny: 1m 15,1%

P/CE 30,5 25,0 22,7 13,9 Zmiana ceny: 6m 48,6%

P/BV 12,6 10,3 8,6 5,9 Zmiana ceny: 12m 12,8%

EV/EBITDA 23,3 21,3 22,5 11,9 Max (52 tyg.) 34,4

Dyield (%) 0,9 1,1 1,1 0,0 Min (52 tyg.) 21,0

Eurocash (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 34,4 PLN Cena docelowa: 34,7 PLN
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Początek 2012 nie zapowiadał się dla spółek detalicznych dobrze głównie ze względu na 
niekorzystne kształtowanie kursów walutowych. Osłabienie PLN do USD w końcówce 
2011 będzie miało wpływ na realizowane przez spółkę marŜe, a osłabienie do EUR juŜ 
miało wpływ w 4Q 2011. Po ostatnim umocnieniu PLN 2012 nie rozpoczął się tak źle jak 
się spodziewaliśmy pod koniec 2011, a dodatkowo LPP od początku roku raportuje 
bardzo wysokie dynamiki sprzedaŜy (w styczniu +28% r/r, w lutym +24%) oraz wzrost 
procentowej marŜy brutto na sprzedaŜy. Styczeń i luty i cały 1Q nie jest znaczący w 
wynikach całego roku, jednak trendy w sprzedaŜy i marŜach są pozytywne. Częściowo 
wynika to z niskiej bazy 2011, jednak spodziewamy się kontynuacji dobrych danych ze 
spółki w całej 1H 2012. Dlatego mimo wzrostu kursu nie zmieniamy naszej pozytywnej 
rekomendacji i podtrzymujemy rekomendację kupuj.  
 
Bardzo dobre dane za luty 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy osiągnięte w lutym 2012 wyniosły około 173 mln PLN 
i były wyŜsze r/r o około 24%. Szacunkowa wartość marŜy brutto na sprzedaŜy wyniosła 51% i 
była wyŜsza o ok. 4p.p. od zrealizowanej w lutym 2011. Wartość przychodów ze sprzedaŜy 
zrealizowanych w okresie styczeń - luty 2012 roku wyniosła ok. 409 mln PLN. Przychody te były 
wyŜsze o ok. 27% r/r. Wiadomość pozytywna. Luty to okres wyprzedaŜy, które wspierają 
dynamiki, ale wyŜsza r/r marŜa brutto na sprzedaŜy świadczy teŜ o dobrej sprzedaŜy nowej 
kolekcji wiosennej, która juŜ w sklepach stanowi zdecydowaną większość. Podobnie jak w 
przypadku NG2 LPP pozytywnie zaskoczyło danymi za poprzedni miesiąc: styczeń w 
porównaniu do danych GUS o sprzedaŜy odzieŜy i obuwia (+5,9% r/r w styczniu, LPP +28% w 
styczniu). NajwaŜniejsza dla 1Q 2012 będzie jednak sprzedaŜ w marcu. 
 
Wyniki kwartalne zgodne z oczekiwaniami 
SprzedaŜ (wcześniej raportowana) wyniosła 789,3 mln PLN (wzrost o 25,3% r/r). Powierzchnia 
sprzedaŜy zwiększyła się r/r o 6% (o 9% bez uwzględniania sieci Esotiq), a sprzedaŜ na średni 
m2 wyniosła 786 PLN i była wyŜsza r/r o 18%. LFL w 4Q 2011 wyniosły 21,9%. MarŜa brutto na 
sprzedaŜy (wcześniej raportowana nieco wyŜsza na poziomie 61,0%) wyniosła 60,2% i była 
1,3p.p. wyŜsza r/r (pomogła rentowność w październiku i raportowana niŜsza rentowność w 
grudniu 2010, kiedy spółka przeprowadziła jednorazową sprzedaŜ towarów Esotiq, w związku 
ze sprzedaŜą tej marki). Koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu (SGA) wyniosły 311,3 mln PLN i 
były wyŜsze r/r o 23,3%. SGA na średni m2 powierzchni wyniosły 310 PLN i były wyŜsze r/r o 
16%. Część tego wzrostu związana jest z wyŜszym kursem EUR, a część z wyŜszą sprzedaŜą 
na m2 i związanymi z tym czynszami od obrotów, premiami, wyŜszymi kosztami logistyki itp. 
Wolniejszy wzrost SGA od sprzedaŜy i wyŜsza rentowność r/r poprawiły wynik na sprzedaŜy o 
38,6% r/r. Saldo pozostałej działalności operacyjnej było dodatnie i wyniosło 2,3 mln PLN (-2,7 
mln PLN w 4Q 2010). SGA i saldo działalności pozostałej w sumie były zbliŜone do naszych 
prognoz i tym samym wynik EBIT był wyŜszy r/r o 43,8% (-1,34% wobec naszej prognozy i        
-5,5% wobec konsensusu). Saldo działalności finansowej wyniosło -10,8 mln PLN (prognoza      
-10,9 mln PLN) i było wyŜsze od 4Q 2010 (-2,7 mln PLN) naszym zdaniem głównie przez 
ujemne róŜnice kursowe, które wyniosły około 5 mln PLN. Wynik brutto był 37,7% wyŜszy r/r. 
Efektywna stopa podatku wyniosła 17,2% i była niŜsza r/r o -3,8p.p., na co wpłynęła 
optymalizacja podatkowa wprowadzona w LPP od sierpnia 2011. Wynik netto pomniejszyły o 
0,4 mln PLN udziały mniejszości. Ostatecznie wynik netto wyniósł 128,4 mln PLN i był zgodny z 
prognozami i konsensusem rynkowym. Na poziomie kapitału obrotowego spodziewaliśmy się 
niŜszych zapasów (wzrosły o 40,1% r/r, a zapasy na m2 powierzchni o 32% r/r do 1 731 PLN) 
oraz niŜszych zobowiązań (te były wyŜsze r/r o 28,1%). Operacyjne przepływy pienięŜne 
wyniosły 233,4 mln PLN i były 51,1% wyŜsze r/r i pomógł tutaj głównie wspomniany wzrost 
zobowiązań. Wydatki inwestycyjne były w 4Q 2011 na poziomie 56,8 mln PLN, zwiększone 
m.in. przez inwestycję w linię w centrum logistycznym. Na poziomie przepływów finansowych 
spółka spłaciła 121 mln PLN długu finansowego. Wygenerowana gotówka i spłata części długu 

Analityk: Gabriela Borowska

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 003,1 2 079,4 3,8% 2 492,5 19,9% 2 895,6 16,2% Liczba akcji (mln) 1,8

EBITDA 277,4 295,1 6,4% 437,5 48,2% 431,7 -1,3% MC (cena bieŜąca) 4 248,8

marŜa EBITDA 13,8% 14,2% 17,6% 14,9% EV (cena bieŜąca) 4 421,8

EBIT 181,3 200,7 10,7% 342,0 70,4% 318,9 -6,8% Free float 40,5%

Zysk netto 104,6 139,1 32,9% 267,8 92,6% 251,9 -6,0%

P/E 39,4 30,1 15,9 16,9 Zmiana ceny: 1m 11,7%

P/CE 20,6 17,9 11,7 11,7 Zmiana ceny: 6m 25,1%

P/BV 6,0 5,7 4,7 3,9 Zmiana ceny: 12m 14,4%

EV/EBITDA 15,7 14,9 10,1 10,0 Max (52 tyg.) 2 427,0

Dyield (%) 0,0 2,1 3,3 3,1 Min (52 tyg.) 1 802,5

LPP (Kupuj)
Cena bieŜąca: 2390 PLN Cena docelowa: 2300 PLN
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zmniejszyły dług netto na koniec 2011 do 173,6 mln PLN (348,6 mln PLN na koniec 3Q 2011 i 
202,3 mln PLN na koniec 2010). Wyniki oceniamy, jako dobre i zgodne z oczekiwaniami. 
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NFI Empik WIG

NFI EMF zaraportował słabe wyniki za 4Q 2011 i cały 2011. Problemem w spółce jest 
nadal segment Moda i Uroda, który w 4Q 2011 i w całym 2011 wygenerował ujemne LFL 
na poziomie odpowiednio -5,5% i -9,8%. MarŜa brutto na sprzedaŜy w całej grupie się 
zmniejszyła a koszty SGA wzrosły. Do w/w dochodzi jeszcze kwestia Peacocks (NFI EMF 
prowadzi 59 sklepów tej marki), która została sprzedana i zaprzestanie działalności 
zagranicznej. Oznacza to, Ŝe NFI EMF będzie musiał część sklepów zamienić na inne 
marki, a część zamknąć, co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami na 2012 
(wcześniejsze zapowiedzi to opcja zamiany wszystkich sklepów, bez zamknięć). Z 
pozytywnych kwestii pozostaje moŜliwa restrukturyzacja całego segmentu modowego 
(rentowność brutto w segmencie ma się dzięki temu zwiększyć w 2012 o kilka p.p.). 
Rynek czeka równieŜ na rozwiązanie kwestii ewentualnej sprzedaŜy części akcji przez 
największego akcjonariusza do innego funduszu private equity. Same wyniki oceniamy 
negatywnie, jednak ewentualne zmiany właścicielskie mogłyby pozytywnie wpłynąć na 
wycenę i wyniki NFI EMF. Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Wyniki lepsze od oczekiwań dzięki transakcji jednorazowej i optymalizacji 
podatkowej, bardzo dobre przepływy operacyjne 
NFI EMF zaraportował sprzedaŜ na poziomie 1 152,5 mln PLN, nieznacznie powyŜej naszych 
prognoz i konsensusu rynkowego. Na poziomie LFL najlepiej w 4Q 2011 radził sobie segment 
Smyk (+5,2% r/r), dobre były wyniki Empiku (+3,2%) i słabe segmentu Moda i Uroda (-5,5%). 
Procentowa marŜa brutto na sprzedaŜy była -1,4p.p. niŜsza r/r, zmniejszyła się o 2,5p.p. w 
Empiku (na grach, ksiąŜkach, filmie i prasie), w Smyku o -1,8p.p. (ze względu na 
przeprowadzane wcześniej wyprzedaŜe). W pozostałych marŜa się poprawiła. Wynik 
operacyjny był zbliŜony do naszych prognoz i konsensusu dzięki m. in. sprzedaŜy udziałów w 
spółce EPCD i wygenerowanym zysku z tego tytułu na poziomie 28,4 mln PLN. Bez tej 
transakcji wynik byłby o 28% poniŜej naszych oczekiwań. Na poziomie działalności finansowej 
saldo było ujemne i wyniosło -20,8 mln PLN (prognozowaliśmy -14,4 mln PLN, róŜnica to 
głównie wyceny opcji put Smyka, szkół językowych i innych). Na wynik netto pozytywnie 
wpłynęła optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy dodał 5,9 mln PLN. Bardzo dobre były 
przepływy pienięŜne, w samym 4Q 2011 działalność operacyjna wygenerowała 328,3 mln PLN 
gotówki, działalność inwestycyjna dodała kolejne 80 mln PLN dzięki wpływom ze sprzedaŜy 
majątku i udziałów. Ostatecznie dług netto zmniejszył do 365,6 mln PLN (z 648,7 mln PLN na 
koniec 3Q 2011), ale był wyŜszy w porównaniu do końca 2010 (332 mln PLN). Podsumowując 
wyniki oceniamy jako słabe i poniŜej oczekiwań głównie przez wyŜsze koszty sprzedaŜy i 
ogólnego zarządu i wyŜsze koszty finansowe (opcje put). Pozytywne są dobre przepływy i 
spadek długu netto. Spółka poinformowała równieŜ o tym, Ŝe w lutym 2012 sprzedana została 
marka Peacocks i Ŝe zaprzestanie ona działalności międzynarodowej, co oznacza, Ŝe NFI EMF 
musi zamienić 59 sklepów tej marki na inne w ramach grupy. 
 
UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w Empiku 
Kontrolerzy przeszukali siedzibę spółki i zabezpieczyli dokumenty w ramach postępowania 
wyjaśniającego. Wg PB chodzi o konflikt Empiku z wydawcami, którzy mają problemy z 
płynnością przez długie terminy płatności narzucane przez Empik. Wg gazety zwykle po ok. 2-3 
tygodniach od kontroli zapada decyzja czy postępowanie będzie umorzone, czy prowadzone 
dalej w sprawie czy przeciw spółce. Trudne relacje z wydawcami ujawniają się w spółce zwykle 
pod koniec roku. Tak było w 2011, kiedy w prasie pojawiły się artykuły o trudnościach w 
płatności zobowiązań Empiku. Wydawcy zagrozili teŜ spółce wpisem do KRD i wstrzymaniem 
dostaw. Spółka porozumiała się z nimi do końca 2011. 

Analityk: Gabriela Borowska

Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 2 719,5 2 908,2 6,9% 3 224,5 10,9% 3 341,4 3,6% Liczba akcji (mln) 104,0

EBITDA 202,3 246,1 21,6% 242,7 -1,4% 257,9 6,3% MC (cena bieŜąca) 962,3

marŜa EBITDA 7,4% 8,5% 7,5% 7,7% EV (cena bieŜąca) 1 336,1

EBIT 83,4 141,6 69,8% 116,1 -18,0% 128,2 10,5% Free float 39,9%

Zysk netto 79,8 74,8 -6,3% 79,6 6,5% 52,0 -34,7%

P/E 12,1 12,9 12,1 18,5 Zmiana ceny: 1m 0,0%

P/CE 4,8 5,4 4,7 5,3 Zmiana ceny: 6m 3,4%

P/BV 1,9 2,0 1,7 1,5 Zmiana ceny: 12m -53,7%

EV/EBITDA 5,8 5,3 5,5 6,1 Max (52 tyg.) 20,0

Dyield (%) 0,0 0,2 4,4 0,0 Min (52 tyg.) 7,2

NFI EMF (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 9,25 PLN Cena docelowa: 8,8 PLN
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NG2 WIG

Same wyniki za 2011 były poniŜej oczekiwań sprzed kilku miesięcy, jednak naszym 
zdaniem z trudnego pod względem sprzedaŜy roku (+6% wzrost przychodów) spółka 
potrafiła wygenerować dobry poziom zysku netto (+24% wzrost zysku r/r na danych 
oczyszczonych). Słabe ujemne przepływy operacyjne nie były zaskoczeniem, w NG2 po 
słabym sezonie zostało duŜo zapasu do wyprzedania w 2012. Właśnie przez słabą 
sprzedaŜ 2011 (i wcześniej teŜ w 2010) oraz wysoki stan zapasów spodziewamy się, Ŝe 
ten rok będzie bardzo dobry pod względem przychodów LFL dzięki niskiej bazie i 
wyprzedaŜom oraz pod względem wygenerowanej gotówki (teŜ ze względu na 
schodzenie z zapasów). Dane za styczeń i luty nie są istotne z punktu widzenia wyników 
całego roku, jednak potwierdzają dobry trend w LFL (sprzedaŜ zwiększyła się w tych 
miesiącach odpowiednio o 59,9% r/r i 40,5% r/r). Ostatnie umocnienie PLN sprzyja 
wynikom spółki, podtrzymujemy rekomendację kupuj.  
 
Wysoka dynamika sprzedaŜy za luty 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy za luty wyniosły 60,7 mln PLN i były wyŜsze r/r o 
40,5%. Przychody za okres styczeń – luty wyniosły 126,9 mln PLN i były wyŜsze r/r o 49,8%. 
Przychody ze sprzedaŜy detalicznej za luty wyniosły 47,2 mln PLN i były wyŜsze r/r o 38,8%, 
narastająco za okres styczeń – luty wyniosły 106,5 mln PLN i były wyŜsze o 51,3% r/r. 
Wiadomość pozytywna. Luty to kolejny miesiąc z wysoką dynamiką sprzedaŜy (styczeń był na 
poziomie +60% r/r). Wysoka dynamika podobnie jak w styczniu wynikała w lutym z (i) niskiej 
bazy (w lutym 2011 dynamika była na poziomie -9% r/r), oraz z (ii) głębszych niŜ w 2011 
wyprzedaŜy. W wynikach sprzedaŜowych pomagała teŜ pogoda. Pozytywne dla spółki jest, Ŝe 
wynikami (dane za styczeń) znacznie przewyŜsza dynamiki branŜy odzieŜ i obuwie podawanej 
przez GUS (5,9% r/r w styczniu, 2012) co oznacza, Ŝe NG2 zabiera udziały rynkowe 
konkurencji.  Dane bardzo dobre, jednak najwaŜniejszy w 1Q jest marzec i to ten miesiąc 
zadecyduje, czy 1Q 2012 zakończy się zyskiem czy stratą. (G. Borowska) 
 
Wyniki kwartalne dobre, słabe roczne operacyjne przepływy pienięŜne 
NG2 wygenerowała w 4Q 2011 365,6 mln PLN sprzedaŜy osiągając dynamikę 14,1% r/r (dane 
były wcześniej raportowane). SprzedaŜ na średni m2 szacowanej przez nas powierzchni 
całkowitej w 4Q 2011 wyniosła 727 PLN i była wyŜsza r/r o 8,6%. MarŜa brutto na sprzedaŜy 
wyniosła 57,3% i była o 3,3p.p. wyŜsza r/r (szacowaliśmy 57,9%). Na ten wynik składała się 
bardzo dobra marŜa brutto na sprzedaŜy w segmencie detalicznym 59,0% (55,3% w 4Q 2010) i 
słaba w segmencie hurtowym 23,8% (35,8% w 4Q 2010). WyŜsza marŜa w detalu wynikała 
naszym zdaniem z tego, Ŝe spółka nie przeprowadzała głębokich wyprzedaŜy w 4Q 2011 w 
oczekiwaniu na powrót sprzedaŜy przy lepszych warunkach pogodowych. WyŜsza r/r sprzedaŜ i 
rentowność spowodowały wzrost wyniku brutto na sprzedaŜy o 21,1% r/r. Koszty sprzedaŜy i 
ogólnego zarządu (SGA) wyniosły 124,7 mln PLN i zwiększyły się o 6,7% r/r (o 1,8% wyŜsze od 
naszych prognoz, jednak wynikało to z wyŜszej prognozowanej przez nas powierzchni na 
koniec 2011). Koszty SGA na średni m2 całkowitej szacowanej przez nas powierzchni wyniosły 
248 PLN i były wyŜsze r/r o 1,5%. Wolniejszy wzrost kosztów SGA od wzrostu przychodów 
zwiększył wynik na sprzedaŜy o 51,3% r/r. Saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło    
-2,5 mln PLN wobec -5,9 mln PLN w 4Q 2010. Na saldo składały się dodatnie róŜnice kursowe i 
koszty związane z zamknięciami sklepów w 4Q 2011. Wynik operacyjny wyniósł 82,1 mln PLN i 
zwiększył się o 64,0% r/r (-3,0% wobec naszych prognoz). Saldo działalności finansowej 
wyniosło -2,2 mln PLN wobec -0,4 mln PLN w 4Q 2010, co było powodem zakwalifikowania w 
4Q 2010 kosztów finansowych w wartość inwestycji w magazyn wysokiego składowania. 
Ostatecznie wynik netto 64,9 mln PLN był wyŜszy r/r o 58,1% (-3,5% wobec naszych prognoz). 
Kwartalne operacyjne przepływy pienięŜne były dodatnie i wyniosły 59,4 mln PLN, dług netto 
zmniejszył się q/q do 243,9 mln PLN (277,2 mln PLN na koniec 3Q 2011). Gorzej wyglądają 
wyniki całoroczne, które są poniŜej zapowiedzi Zarządu z początku 2011 (wtedy szacowano 
150 mln PLN zysku netto) i z końca roku 2011 (wtedy szacowano ponad 130 mln PLN). Wyniki 

Analityk: Gabriela Borowska

Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 922,4 1 028,6 11,5% 1 092,5 6,2% 1 238,3 13,4% Liczba akcji (mln) 38,4

EBITDA 126,5 151,3 19,6% 184,8 22,1% 219,3 18,7% MC (cena bieŜąca) 2 112,0

marŜa EBITDA 13,7% 14,7% 16,9% 17,7% EV (cena bieŜąca) 2 355,9

EBIT 108,2 129,1 19,4% 160,5 24,3% 189,5 18,0% Free float 52,0%

Zysk netto 83,6 117,9 41,0% 123,7 4,9% 143,6 16,1%

P/E 25,3 17,9 17,1 14,7 Zmiana ceny: 1m 5,8%

P/CE 20,7 15,1 14,3 12,2 Zmiana ceny: 6m 28,5%

P/BV 6,2 5,0 4,3 3,7 Zmiana ceny: 12m -7,6%

EV/EBITDA 17,2 14,4 12,8 10,5 Max (52 tyg.) 61,0

Dyield (%) 1,8 1,8 2,7 3,4 Min (52 tyg.) 35,1

NG2 (Kupuj)
Cena docelowa: 54 PLNCena bieŜąca: 55 PLN
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roczne popsuła jednak pogoda i ostatecznie spółka przy zwiększeniu sprzedaŜy o 6% 
zwiększyła wynik na poziomie brutto (w 2010 podatek dodał do wyniku kilkanaście mln PLN) o 
25%. Wyniki roczne uratował niezły 4Q 2011. Na poziomie rocznych przepływów pienięŜnych 
istotnie zwiększyły się zapasy do 481,0 mln PLN (91,0% r/r, 18% q/q), co wynikało naszym 
zdaniem głównie z pozostałej po słabym sprzedaŜowo sezonie kolekcji oraz z wyŜszego 
zatowarowania na okres 2Q 2012, kiedy spółka będzie przechodziła na nowy magazyn 
wysokiego składowania. Zwiększone zapasy (zmiana w przepływach -228,5 mln PLN) były 
głównym powodem niskich rocznych operacyjnych przepływów pienięŜnych, które wyniosły       
-10,9 mln PLN w 2011 wobec 89,2 mln PLN w 2010. WyŜsze w całym 2011 nakłady 
inwestycyjne (122,7 mln PLN wobec 60,6 mln PLN w 2010) to głównie inwestycja w nowy 
magazyn wysokiego składowania, przez tą inwestycję zwiększył się równieŜ poziom kredytów. 
Dług netto na koniec 2011 wyniósł 243,9 mln PLN wobec 66,3 mln PLN na koniec 2010 i 
zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału (277,2 na koniec 3Q 2011). Ostatecznie 
wyniki kwartalne oceniamy jako dobre, natomiast wyniki całego roku 2011 były słabe pod 
względem sprzedaŜy i przepływów operacyjnych, spółce udało się jednak zwiększyć wynik 
netto o około 25% r/r przy wzroście sprzedaŜy o 6%. W wynikach rocznych zwracamy uwagę 
na: (i) niskie operacyjne przepływy pienięŜne -10,9 mln PLN wynikające ze zwiększenia 
zapasów, oraz na (ii) wzrost długu netto r/r do 243,9 mln PLN. Niskie przepływy operacyjne były 
juŜ jednak znane po 1-3Q 2011. W wynikach kwartalnych zwracamy uwagę na (iii) bardzo dobry 
poziom marŜy brutto na sprzedaŜy w 4Q 2011 wynikający z mniejszych wyprzedaŜy, (iv) niŜszy 
wzrost SGA (6,7%) w stosunku do wzrostu przychodów (14,1%). Zwiększenie sprzedaŜy, 
poprawa marŜy i stabilne SGA były głównym powodem wzrostu wyniku r/r. 
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VISTULA WIG

Vistula wyniki za 4Q 2011 opublikuje w marcu, jednak juŜ moŜna podsumować, Ŝe 2011 
był dla spółki kolejnym juŜ trudnym rokiem. Spodziewamy się, Ŝe zakończył się on z 
niewielką stratą, co oznaczałoby bardzo dobry 4Q 2011. Na 2012 jest kilka pozytywów: (i) 
spółka zrolowała na dobrych warunkach dług bankowy (obniŜyła koszty finansowania o 
2p.p. i przesunęła największą płatność na 2017), (ii) zrolowała obligacje o rok, (iii) LFL w 
segmencie jubilerskim zaczęły rosnąć w 2H 2011, a marŜe przestały spadać. 
Niesprzyjające dla wyników głównie segmentu odzieŜowego było osłabienie PLN w 2H 
2011, ale dzięki ostatniemu umocnieniu PLN presja na marŜe będzie mniejsza podobnie 
jak u innych spółek w branŜy. Ostatnio Prezes RN i akcjonariusz zapowiedział, Ŝe będzie 
wnioskował na WZA o emisję obligacji lub akcji. Nie jest to pomysł nowy, spółka 
potrzebuje około 30 mln PLN na kapitał obrotowy dla segmentu jubilerskiego, dzięki 
któremu W. Kruk mógłby realizować dodatnie LFL. Naszym zdaniem decyzja o emisji 
byłaby dla spółki pozytywna i mimo wzrostu ceny w ostatnich tygodniach 
podtrzymujemy rekomendację trzymaj.  
 
Zarząd liczy na dwucyfrowy zysk netto w 2012 
Zdaniem CEO grupa ma potencjał na uzyskanie w 2012 dwucyfrowego wyniku netto oraz 
dwucyfrowy wzrost obrotów. Rok dla spółki rozpoczął się dobrze, w obu segmentach 
działalności (odzieŜ i jubilerstwo) spółka osiągnęła 10% wzrosty sprzedaŜy. Nasze szacunki 
zysku netto na 2012 dla Vistuli są bardziej ostroŜne (6,9 mln PLN) jednak widzimy tu potencjał 
do wzrostu chociaŜby wynikający z obniŜenia kosztu kredytu o 2p.p. pod koniec 2011. 
 
Dynamika ze stycznia utrzymana 
Dynamika sprzedaŜy w lutym r/r jest jak dotąd utrzymana na poziomie dynamiki ze stycznia. W 
styczniu obroty Intersport wzrosły o 29% r/r. Zarząd Vistuli równieŜ utrzymuje dynamikę 
sprzedaŜy ze stycznia na poziomie około 10% r/r. Styczeń i luty to okres głównie wyprzedaŜy, o 
wyniku za 1Q decyduje marŜa oraz sprzedaŜ w marcu. Jednak wiadomość o utrzymywaniu 
wysokiej dynamiki sprzedaŜy jest pozytywna dla wszystkich detalistów z branŜy. 
 
Jerzy Mazgaj chce emisji akcji lub obligacji 
W wywiadzie dla PAP akcjonariusz (9,3%) i przewodniczący RN Vistuli zapowiedział, Ŝe nie 
wyklucza skierowania na najbliŜsze walne wniosku o emisji akcji z prawem poboru albo emisji 
obligacji zamiennych. Vistula potrzebuje do rozwoju większego kapitału obrotowego, a wyniki 
spółki mogłyby się znacznie poprawić po jego zwiększeniu. Zwiększony kapitał obrotowy 
pozwoliłby na zwiększenie zapasów towarów, co jest waŜne w przypadku marki W. Kruk. Dodał, 
Ŝe grupa miała bardzo dobry 4Q 2011, w którym zarobiła kilkanaście milionów PLN. Zgadzamy 
się z tym, Ŝe emisja w kapitał obrotowy poprawiłaby sprzedaŜ i tym samym wyniki W. Kruk’a. 
Spółka potrzebuje około 30 mln PLN na zwiększenie zapasów w segmencie jubilerskim. Do 
przegłosowania emisji z prawem poboru potrzebne jest 75% głosów na WZA. 

Analityk: Gabriela Borowska

Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-21

(mln PLN) 2009 2010 zmiana 2011P zmiana 2012P zmiana Podstawowe dane (mln PLN)

Przychody 408,4 353,9 -13,3% 387,2 9,4% 418,6 8,1% Liczba akcji (mln) 111,6

EBITDA 57,9 39,2 -32,3% 37,2 -5,0% 44,0 18,3% MC (cena bieŜąca) 140,6

marŜa EBITDA 14,2% 11,1% 9,6% 10,5% EV (cena bieŜąca) 374,8

EBIT 40,2 23,3 -42,2% 23,4 0,7% 31,4 34,1% Free float 44,8%

Zysk netto 16,9 1,7 -90,2% -1,6 6,9

P/E 8,3 84,5 20,5 Zmiana ceny: 1m 9,6%

P/CE 4,1 8,0 11,5 7,2 Zmiana ceny: 6m 32,6%

P/BV 0,6 0,5 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m -40,0%

EV/EBITDA 6,3 9,4 10,1 8,5 Max (52 tyg.) 2,2

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 0,7

Vistula (Trzymaj)
Cena bieŜąca: 1,26 PLN Cena docelowa: 0,9 PLN
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Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Spółek, dla których dokonano zmiany zaleceń  
inwestycyjnych w Przeglądzie Miesięcznym:  

rekomendacja Kupuj 

data wydania 2011-08-04 

kurs z dnia rekomendacji 21,99 

WIG w dniu rekomendacji 44536,67 

Kupuj 

2011-10-19 

17,70 

39837,96 

Akumuluj 

2012-01-23 

20,20 

39518,87 

AB 

rekomendacja Kupuj 

data wydania 2011-10-21 

kurs z dnia rekomendacji 26,80 

WIG w dniu rekomendacji 38835,92 

Cinema City 

rekomendacja Trzymaj 

data wydania 2011-08-04 

kurs z dnia rekomendacji 18,90 

WIG w dniu rekomendacji 44536,67 

Akumuluj 

2011-10-19 

15,00 

39837,96 

Trzymaj 

2011-11-15 

18,10 

40235,00 

Trzymaj 

2012-01-23 

19,89 

39518,87 

Action 

rekomendacja Kupuj Kupuj 

data wydania 2011-08-23 2011-11-07 

kurs z dnia rekomendacji 93,00 101,00 

WIG w dniu rekomendacji 39549,67 40909,81 

Kęty 

rekomendacja Kupuj 

data wydania 2012-01-05 

kurs z dnia rekomendacji 1,33 

WIG w dniu rekomendacji 39056,43 

Kupuj 

2012-01-19 

1,33 

39056,43 

Trzymaj 

2012-01-23 

1,56 

39518,87 

Get Bank 

rekomendacja Zawieszona 

data wydania 2011-08-09 

kurs z dnia rekomendacji 23,99 

WIG w dniu rekomendacji 40535,21 

Kupuj 

2011-09-27 

22,86 

36765,94 

Trzymaj 

2011-11-04 

25,88 

41313,92 

Kupuj 

2012-01-20 

29,40 

39288,13 

Eurocash 

rekomendacja Trzymaj Akumuluj Kupuj Akumuluj 

data wydania 2011-07-20 2011-08-04 2011-10-06 2012-01-23 

kurs z dnia rekomendacji 155,50 141,00 100,00 99,50 

WIG w dniu rekomendacji 46651,79 44536,67 37496,93 39518,87 

Akumuluj 

2012-01-26 

97,80 

39542,67 

Elektrobudowa  

Boryszew 

rekomendacja Kupuj Trzymaj Redukuj Trzymaj 

data wydania 2011-07-01 2011-10-14 2011-11-04 2012-01-04 

kurs z dnia rekomendacji 0,91 0,63 0,80 0,67 

WIG w dniu rekomendacji 48414,36 39608,13 41313,92 38463,72 
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rekomendacja Kupuj 

data wydania 2011-08-12 

kurs z dnia rekomendacji 161,90 

WIG w dniu rekomendacji 38934,71 

Trzymaj 

2011-11-23 

131,30 

38118,76 

Kupuj 

2012-01-23 

129,90 

39518,87 

KGHM 

rekomendacja Kupuj 

data wydania 2011-09-09 

kurs z dnia rekomendacji 111,00 

WIG w dniu rekomendacji 40405,17 

Kupuj 

2011-11-10 

113,00 

40241,19 

Kupuj 

2012-01-23 

109,90 

39518,87 

LW Bogdanka 

rekomendacja Kupuj 

data wydania 2011-06-22 

kurs z dnia rekomendacji 39,70 

WIG w dniu rekomendacji 48863,88 

Kruk 

rekomendacja Kupuj Akumuluj 

data wydania 2011-09-05 2012-01-19 

kurs z dnia rekomendacji 34,54 32,89 

WIG w dniu rekomendacji 40544,28 39056,43 

PKO BP 

rekomendacja Kupuj 

data wydania 2011-09-06 

kurs z dnia rekomendacji 19,01 

WIG w dniu rekomendacji 38992,56 

Kupuj 

2011-12-13 

19,75 

37908,42 

Akumuluj 

2012-01-02 

20,70 

37595,44 

PGE 

rekomendacja Akumuluj 

data wydania 2011-07-05 

kurs z dnia rekomendacji 80,50 

WIG w dniu rekomendacji 48481,82 

Kupuj 

2011-08-04 

70,40 

44536,67 

Akumuluj 

2011-09-13 

71,95 

37437,36 

Akumuluj 

2011-11-04 

67,50 

41313,92 

Kupuj 

2012-01-23 

58,30 

39518,87 

Mondi 

rekomendacja Trzymaj Redukuj 

data wydania 2011-09-05 2012-01-19 

kurs z dnia rekomendacji 4,49 3,82 

WIG w dniu rekomendacji 40544,28 39056,43 

Millennium 

Lotos 

rekomendacja Redukuj Trzymaj Trzymaj Trzymaj 

data wydania 2011-08-29 2011-09-06 2011-11-09 2012-01-16 

kurs z dnia rekomendacji 30,33 26,40 28,74 21,80 

WIG w dniu rekomendacji 39774,00 38992,56 41350,11 37991,91 
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rekomendacja Trzymaj 

data wydania 2011-07-05 

kurs z dnia rekomendacji 3,32 

WIG w dniu rekomendacji 48481,82 

Kupuj 

2011-08-11 

1,88 

37368,93 

Kupuj 

2012-01-23 

1,66 

39518,87 

Kupuj 

2012-01-26 

1,69 

39542,67 

Polimex Mostostal 

rekomendacja Trzymaj 

data wydania 2011-07-05 

kurs z dnia rekomendacji 9,80 

WIG w dniu rekomendacji 48481,82 

Kupuj 

2011-10-06 

4,52 

37496,93 

Kupuj 

2011-12-29 

4,02 

37552,90 

Rovese 

rekomendacja Akumuluj 

data wydania 2011-07-05 

kurs z dnia rekomendacji 12,51 

WIG w dniu rekomendacji 48481,82 

Kupuj 

2011-11-16 

8,90 

40042,74 

Kupuj 

2012-01-23 

7,63 

39518,87 

Rafako 

rekomendacja Trzymaj Kupuj Trzymaj Kupuj 

data wydania 2011-06-09 2011-08-11 2011-11-04 2012-01-23 

kurs z dnia rekomendacji 27,29 14,00 19,00 18,59 

WIG w dniu rekomendacji 49555,71 37368,93 41313,92 39518,87 

Akumuluj 

2012-02-22 

20,49 

42070,07 

Sygnity 

Robyg 

rekomendacja Zawieszona Kupuj Akumuluj 

data wydania 2011-08-04 2011-11-03 2012-01-23 

kurs z dnia rekomendacji 1,70 1,15 1,22 

WIG w dniu rekomendacji 44536,67 40747,38 39518,87 
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Wyjaśnienia uŜytych 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 sprzedaŜy 
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 dłuŜne + oprocentowane poŜyczki - środki pienięŜne i ekwiwalent 
MarŜa EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaŜy 
 
Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 
Rekomendacja jest waŜna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych 
rekomendacji są następujące: 
KUPUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji wyniesie  co najmniej 15%  
AKUMULUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% 
TRZYMAJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5%  
REDUKUJ - oczekujemy, Ŝ e stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15%  
SPRZEDAJ - oczekujemy, Ŝe inwestycja przyniesie stratę większą niŜ 15%. 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
Niniejsze opracowanie wyraŜa wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze 
opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem naleŜytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i 
obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uwaŜa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych 
przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakŜe 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 
Ŝaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest 
przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie moŜe 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. 
Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji 
 

Inwestowanie w akcje wiąŜe się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji 
prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemoŜliwe. 
DI BRE Banku 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. 
 

Jest moŜliwe, Ŝe DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych 
podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.  
 

DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach 
finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w 
niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. 
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA . 
Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 

DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco BS, Certyfikaty Skarbiec Nieruchomości, Erbud, Es-
System, KRUK, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Mieszko, Mondi, Neuca, Pemug, Polimex-Mostostal, Robyg, ZUE. 
DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Asseco BS, Rubikon Partners NFI, Asseco Poland, Erbud, Es-
System, KGHM, KRUK, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Mieszko, Mondi, Neuca, PA Nova, Pekao, Pemug, PKN Orlen, PKO BP, 
Polmot Warfama, Robyg, TP SA, TVN, Unibep, Warfama, ZUE. 
DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: AB, Agora, Ambra,   Bakalland, 
Boryszew, BPH, BRE Bank, BZ WBK, Deutsche Bank, DZ Bank Polska, Echo Investment, Elzab, Enea, Energoaparatura, EnergomontaŜ 
Północ, Erbud, Es-System, Farmacol,  Ferrum, Fortis Bank, Getin Holding, GTC, Handlowy, Impexmetal, ING BSK, Intergroclin Auto, 
Koelner, Kredyt Bank, KRUK, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mostostal Warszawa, Nepentes, Netia, Neuca, Odratrans, 
PA Nova, Pekao, Pemug, PGE, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polmos Lublin, Polnord, Prokom Software, PZU, Robyg, Rubikon 
Partners NFI, Seco Warwick, Sfinks, Sokołów, Sygnity, Techmex, Unibep, ZUE. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI BRE było oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: Kruk.  
Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 
 

Niniejszy Przegląd Miesięczny zawiera tylko i wyłącznie informacje uprzednio juŜ opublikowane przez DI BRE Banku S.A. i stanowi jedynie 
ich zbiorcze i niezmienione udostępnienie.  Informacje, w tym rekomendacje, o których mowa w Przeglądzie Miesięcznym zostały 
zamieszczone w oddzielnych raportach, których daty wydania znajdują się na stronie 9 Przeglądu Miesięcznego. Zestawienie zmian 
rekomendacji, dokonanych w Przeglądzie Miesięcznym, znajduje się na stronie 10 niniejszego opracowania.  
W związku z powyŜszym - w ocenie DI BRE Banku S.A. - Przegląd Miesięczny nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich 
emitentów. 
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 DI BRE Banku S.A. upowaŜnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których 
opracowywane były rekomendacje, inne niŜ analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
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Przegląd miesięczny 

Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: 
DCF – uwaŜana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych 
generowanych przez spółkę; jej wadą jest duŜa wraŜliwość na zmiany załoŜeń prognostycznych w modelu 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnoŜników wyceny firm z branŜy; prosta w konstrukcji,  lepiej niŜ DCF odzwierciedla bieŜący stan 
rynku; do jej wad moŜna zaliczyć duŜą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych 
spółek. 




