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Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązao pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania. 

RAPORT 

Alumetal to czwarty pod względem wielkości producent wtórnych aluminiowych stopów 
odlewniczych w Europie (z 6% udziałem w rynku). Spółka dostarcza swoje produkty głównie 
sektorowi motoryzacyjnemu, a zarabia na marży między ceną gotowego produktu a ceną 
wsadów (złomu aluminiowego). Dzięki przewagom konkurencyjnym nad rywalami oraz 
korzystnym tendencjom rynkowym Alumetal rozwinął się z podmiotu z licznymi problemami i 
jednym zakładem produkcyjnym w rentowny holding z zakładami w trzech lokalizacjach w 
Polsce oraz ambicjami dalszej ekspansji. Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji od Kupuj i 
12-miesięcznej ceny docelowej 46,5 PLN. 

Szereg trendów rynkowych jest korzystnych dla Alumetalu. Spółka jest kontrahentem 
aktualnie ponownie przyspieszającego sektora motoryzacyjnego, w którym dołek 
odnotowano w 2013 r. Dodatkowo koncentracja geograficzna grupy pozwala jej na 
wykorzystanie tendencji przesuwania produkcji pojazdów z Europy Zachodniej do 
regionu CEE5. Wykorzystanie aluminium w branży motoryzacyjnej rosło przez ostatnie 
kilka lat. Oczekuje się również, że w nadchodzących latach będzie nadal dynamicznie 
wzrastad kosztem stali. Dodatkowo oczekujemy, że zarówno PKB Polski, jak i całej 
Europy przyspieszy w kolejnych okresach. 

Dzięki procesowi optymalizacji zarządzania metalami w procesie produkcyjnym (tzw.  
„metal management”) Alumetal produkuje stopy droższe i wyższej jakości ze złomu 
najniższej jakości. Jest to możliwe dzięki nowemu, specjalistycznemu sprzętowi i 
uważnemu przygotowaniu wsadów (oczyszczaniu i sortowaniu wg oczekiwanego składu 
metalu). Proces ten wymaga także know-how i wykwalifikowanego personelu. Dzięki 
niższym kosztom zatrudnienia Alumetal osiąga wyższą marżę EBITDA od konkurencji.  

Rynek złomu aluminiowego tworzy zarówno szanse, jak i ryzyka. Z jednej strony 
niedawne wdrożenie surowszych barier na import złomu przez Chiny i Indie ograniczyło 
popyt na materiał i poprawiło marże. Z drugiej jednak uruchomienie nowych mocy na 
rynku aluminium wtórnego (Novelis) może ponownie spowodowad presję. Niemniej 
jednak, ponieważ aluminium całkowicie poddaje się wielokrotnemu recyclingowi, podaż 
złomu na rynku powinna rosnąd z każdym rokiem. 

Na przestrzeni ostatnich lat moce produkcyjne spółki wzrosły dzięki otwarciu 
wybudowanego od zera zakładu w Nowej Soli. Kolejnym krokiem na drodze wzrostu jest 
planowana inwestycja na Węgrzech. Mimo ambitnych planów rozwoju Alumetal 
utrzyma politykę dywidendową, która zakłada wypłaty 50% zysku (stopa dywidendy 
około 5%). 

W IPO fundusz private equity Abris CEE Mid-Market wycofał się z czteroletniej inwestycji 
w spółkę i sprzedał cały pakiet 55,56% akcji. Inwestor strategiczny p. Grzegorz Stulgis 
(40% akcji) i zarząd (4,44% akcji) objęci są zakazem zbywania akcji przez okres 360 dni. 

Wyniki spółki w 2014 r. obciążone są rezerwą na należności od jednego z klientów 
(słoweoskiego producenta części samochodowych CIMOS, który najprawdopodobniej 
zbankrutuje). To zaledwie drugi taki przypadek w Alumetalu w ciągu ostatnich 10 lat. 
Nasze prognozy zysku netto spółki na rok 2014 byłyby o 6mln PLN wyższe bez korekt z 
tytułu zdarzeo jednorazowych (w wysokości 57,1 mln PLN). 

Nasza wycena (bazująca w 100% na modelu DCF) wyznacza 12-miesięczną cenę 
docelową na poziomie 46,5 PLN. 

Alumetal 
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Dane podstawowe

Bieżąca  cena (PLN) 34,8

Cena docelowa (PLN) 46,5

Kapita l i zacja 524,7

Liczba  akcji 15,1

Free float 55,6%

Free float (mn PLN) 292

Średni  dzienny odbiór (mn PLN) 0,57

Wartośd ks ięgowa (mn PLN) 285

ROE (2013) 12,6%

ROA (2013) 7,4%

Dług netto na  koniec 2013 (PLN mn) 70

Bloomberg AML PW

Reuters AMT.WA

Źródło: Alumetal

Zmiana ceny Alumetal WIG

1 mies iąc -1,40% 1,70%

3 mies iące n/a n/a

Źródło: Alumetal

Główni  akcjonariusze % udzia łów & głosów

Grzegorz Stulgis  * 40,00%

 Krzysztof Błas iak 2,22%

 Szymon Adamczyk 1,48%

 Przemys ław Grzybek 0,74%

Źródło: Alumetal

*pośrednio przez Ipopema 30 FIZAN

Alumetal  

mln PLN 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P

Przychody 811,7 844,6 1 015,3 1 131,6 1 190,9 1 253,3 1 423,2 1 559,8 1 709,6 1 790,4

EBITDA 63,0 52,9 54,0 71,9 82,8 84,0 94,9 104,6 115,8 121,6

% przychodów 7,8% 6,3% 5,3% 6,4% 7,0% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% 6,8%

EBIT 55,8 39,3 37,1 52,7 63,7 63,4 68,4 77,1 87,6 95,1

% przychodów 6,9% 4,7% 3,6% 4,7% 5,3% 5,1% 4,8% 4,9% 5,1% 5,3%

Zysk netto 43,9 34,5 35,8 51,0 60,3 59,7 63,5 72,6 83,3 79,6

% przychodów 5,4% 4,1% 3,5% 4,5% 5,1% 4,8% 4,5% 4,7% 4,9% 4,4%

EPS (PLN) 11,9 15,2 14,6 10,3 8,7 8,8 8,3 7,2 6,3 6,6

DPS (PLN) 0,0 0,0 1,4 1,7 2,0 2,0 2,1 2,4 2,8 2,6

P/E 11,9 15,2 14,6 10,3 8,7 8,8 8,3 7,2 6,3 6,6

P/BV 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0

EV/EBITDA 9,2 11,0 10,7 8,1 7,0 6,9 6,1 5,5 5,0 4,8

Źródło: Alumetal, P - prognozy DM PKO BP
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ARGUMENTY INWESTYCYJNE 

Sukcesy i rozwój w przeszłości, duży potencjał na przyszłośd 

Alumetal dostarcza wtórne aluminiowe stopy odlewnicze produkowane ze złomu na 

rzecz sektora motoryzacyjnego. Historia spółki po jej nabyciu przez aktualnych ak-

cjonariuszy to pasmo sukcesów – mimo górek i dołków na rynku wtórnego alumi-

nium i w sektorze motoryzacyjnym. Początki Alumetalu sięgają jednego zakładu w 

trudnej sytuacji oraz niewielkiego udziału rynkowego. Obecnie produkcja prowadzo-

na jest w trzech zakładach na terenie Polski, a Alumetal zajmuje w Europie czwarte 

miejsce pod względem udziału rynkowego. Dodatkowo spółka planuje dalszą eks-

pansję.  Poniższy wykres przedstawia wzrost wolumenu sprzedaży stopów odlewni-

czych aluminium oraz produktów ubocznych, a także EBITDA Alumetalu (dane histo-

ryczne i prognozy). 

  

 

Atrakcyjna ekspozycja na odbijający się sektor motoryzacyjny 

Alumetal cechuje się ekspozycją na europejską branżę motoryzacyjną, czyli sektor 

cykliczny. Sytuacja makroekonomiczna powinna byd dla niego korzystna. Wydaje 

się, że branża motoryzacyjna sięgnęła dna na przełomie 2012 i 2013 r. Obecnie licz-

ba rejestracji nowych pojazdów zaczyna rosnąd. Nastroje w sektorze także są lepsze. 

Niezależnie od powyższego, po spadku w 2013 r. w kolejnych latach oczekujemy 

korzystnego wzrostu PKB w Polsce i Europie. 
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Rosnąca waga aluminium w sektorze motoryzacyjnym i sektora motoryzacyjnego w 

regionie CEE 

Alumetal korzysta na silnej tendencji wzrostowej w zakresie zastosowania alumi-

nium w branży motoryzacyjnej. Trend ten wynika z ograniczania wagi pojazdów w 

celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz spełnienia ostrzejszych ograniczeo emisji dwu-

tlenku węgla. Wprawdzie znaczna częśd tego wzrostu wynika ze zwiększonego wy-

korzystania produktów hut aluminium, stopy odlewnicze aluminium także powinny 

odnotowad wzrost.  

Oczekujemy także kontynuacji trendu przenoszenia produkcji motoryzacyjnej z Eu-

ropy Zachodniej do krajów typu „best cost” w regionie CEE. Terminu „best cost” użył 

niedawno prezes Exact Systems (selekcja, sortowanie i przerabianie komponentów 

motoryzacyjnych), argumentując, że Polska (i pozostałe kraje CEE5) gwarantują naj-

lepszą relację jakości do ceny. Udział paostw CEE4 w branży motoryzacyjnej dyna-

micznie wzrasta (kosztem Europy Zachodniej) i oczekujemy kontynuacji tego trendu. 

Obie powyższe tendencje przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Marże odbijają po osiągnięciu dna w 2013 r. 

Alumetal zarabia na różnicy między cenami stopów odlewniczych aluminium a cena-

mi złomu aluminiowego. Marżę spółki napędza szereg czynników: nastroje gospo-

darcze, stan europejskiej branży motoryzacyjnej, dostępne moce produkcyjne i do-

stępnośd złomu. Po problemach, jakie przeżywał sektor motoryzacyjny i których kul-

minacja nastąpiła podczas kryzysu gospodarczego w 2009 r., lata 2010-2011 były 

dobrym okresem z uwagi na wsparcie rządowe. Branża sięgnęła dna w 2013 r., który 

był jednym z najgorszych w sektorze wtórnego aluminium. Obecnie, w obliczu po-

prawy nastrojów gospodarczych oraz zamknięciu zakładów jednego z głównych gra-

czy na rynku wtórnego aluminium (Oetinger), marże zaczęły rosnąd i powinny wy-

wrzed pozytywny wpływ na wyniki spółki. 

 

Dostępnośd złomu: szanse i zagrożenia 

Rynek złomu aluminiowego jest rynkiem globalnym, a Unia Europejska jest ekspor-

terem netto złomu (ale jednocześnie znaczącym konsumentem gotowych produk-

tów aluminiowych). Dwie trzecie tego eksportu konsumują Chiny i Indie. W 2013 r. 

oba te kraje wdrożyły dośd surowe bariery dla importu złomu (szczególnie złomu 

najgorszej jakości). Trend ten odnotowany został na runku w drugiej połowie 2013 r. 

i przełożył się na większą dostępnośd złomu. Z drugiej strony, Novelis (globalny lider 

w dziedzinie produktów aluminium walcowanego) otworzy znaczące moce produk-

cyjne w segmencie stopów plastycznych – jest to wprawdzie inny segment, ale może 

mied pewien wpływ (trudny do oszacowania) na dostępnośd złomu. 

Przewaga konkurencyjna nad innymi graczami 

Alumetal zawdzięcza przewagę konkurencyjną nad innymi graczami zaawansowane-

mu procesowi „metal management”. Celem tego procesu jest produkcja stopów 

droższych i wyższej jakości z najniższej jakości złomu. Jest to możliwe dzięki zaawan-

sowanemu, specjalistycznemu sprzętowi (inwestycja w zakład w Nowej Soli) i uważ-

nemu przygotowaniu wsadów (oczyszczaniu i sortowaniu wg oczekiwanego składu 

0

100

200

300

400

500

600

st
y 

08

kw
i 0

8

lip
 0

8

p
aź

 0
8

st
y 

09

kw
i 0

9

lip
 0

9

p
aź

 0
9

st
y 

10

kw
i 1

0

lip
 1

0

p
aź

 1
0

st
y 

11

kw
i 1

1

lip
 1

1

p
aź

 1
1

st
y 

12

kw
i 1

2

lip
 1

2

p
aź

 1
2

st
y 

13

kw
i 1

3

lip
 1

3

p
aź

 1
3

st
y 

14

kw
i 1

4

lip
 1

4

Marża benchmarkowa (EUR/tona)

Źródło: Metal Bulletin

Dno kryzysu 
finansowego 

Dotacje publiczne dla 
przemysłu 
motorazycyjnego

Ożywienie przemysłu 
motorazycyjnego 
i ostrzejsze bariery dla 
imporu złomu do Chin 
i Indii 



5 

Sektor budowlany 

21 sierpnia 2014 

metalu). Proces ten wymaga także know-how i wykwalifikowanego personelu. Dzię-

ki niższym kosztom zatrudnienia Alumetal osiąga wyższą marżę EBITDA od konku-

rencji. Alumetal potrzebuje niższych wolumenów do pokrycia kosztów stałych. Za-

pewnia to spółce znacznie silniejszą pozycję w negocjacjach z klientami. Dodatkowo 

wyniki finansowe przedsiębiorstwa są znacznie stabilniejsze. 

 

  

Ekspansja na Węgry – kolejny krok na drodze wzrostu 

Spółka działa przy stosunkowo wysokim wskaźniku wykorzystania mocy produkcyj-

nych (85% w 2013 r., oczekiwane 90% w 2015 r.). Dalszy rozwój wymaga nowych 

inwestycji.  Alumetal przygotowuje się na inwestycję w nowy zakład na Węgrzech, 

podobny do zakładu w Nowej Soli. Spółka ma już bazę aktywnych klientów w okolicy 

przyszłego zakładu. Inwestycja ta pozwoliłaby na ekspansję i poszerzenie bazy no-

wych i istniejących klientów w regionie CEE. Dodatkowo poszerzyłaby dostęp spółki 

do rynków złomu aluminiowego. Jest to naszym zdaniem dobra strategia. Nakłady 

inwestycyjne na ten projekt (przy założeniu 66.000 ton dodatkowych mocy i wzrostu 

mocy o 40%) szacujemy na ok. 135-140 mln PLN i dopuszczamy możliwośd publicz-

nych dotacji dla projektu. Rozpoczęcie pierwszej fazy produkcyjnej zakładamy na 

koniec 2016 r. 

Solidne przepływy pieniężne pozwalają na wypłacanie 50% zysków w ramach polity-

ki dywidendowej niezależnie od planowanych nakładów na ekspansję 

Pomimo ukooczenia ogromnej inwestycji w Nowej Soli i utrzymywania znaczącego 

kapitału obrotowego wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec 2013 r. wy-

niósł zaledwie 1.3. Spółka przyjęła stabilną politykę dywidendową, zgodnie z którą 

wypłaca około 50% skonsolidowanego zysku netto. Polityka ta dobrze współgra z 

planami inwestycyjnymi Alumetalu. Mimo wypłat dywidend i prowadzenia znaczą-

cego planu inwestycyjnego nie przewidujemy wzrostu zadłużenia netto do EBITDA 

powyżej 1.5. 
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Ulga podatkowa zwiększy przepływy gotówkowe 

Dwa z trzech zakładów Alumetal znajdują się w specjalnych strefach ekonomicz-

nych, dzięki czemu Alumetal korzysta z ulg podatkowych, co zmniejsza efektywną 

stawkę podatkową do ok. 3% w okresie do ok. 2019 r. Potencjalna inwestycja na 

Węgrzech prawdopodobnie również korzystad będzie z ulg podatkowych. 

 

Potencjalne wzmocnienie waluty krajowej może wywrzed presję na wyniki 

Alumetal stosuje naturalny hedging ponieważ zakupy materiałowe (90% kosztów 

całkowitych) powiązane są z cenami EUR. Ceny produktów także w większości po-

wiązane są z benchmarkiem w EUR.  Szacujemy efektywną ekspozycję walutową 

netto działalności na ok. 12 mln EUR. Jest ona w przybliżeniu równa generowanym 

wynikom. Ewentualne wzmocnienie waluty krajowej (potencjalny scenariusz w przy-

padku wzrostu polskiej gospodarki) może wywrzed negatywny wpływ na wyniki 

spółki. Efekt ten jest częściowo zabezpieczony pozycją zadłużenia w EUR (ok. 18 mln 

PLN na koniec 2013 r.). 
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WYCENA 

 W naszej ocenie przypisujemy wagę 100% analizie DCF, a wagę 0% analizie porów-

nawczej. Model DCF składa się z dwóch faz. W fazie pierwszej na lata 2014P-2020P 

szczegółowo prognozujemy wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny 

spółki, a w szczególności wartośd przychodów, nakłady inwestycyjne, zrealizowane 

marże na kontraktach, koszty stałe i pozycje bilansowe. Faza druga rozpocznie się 

od roku 2020P. W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu wolnych przepływów 

pieniężnych na poziomie 1% rocznie. Używamy stopy dyskontowej opartej na 

WACC. Stopę wolną od ryzyka przyjmujemy na poziomie 3.8%, co odzwierciedla ren-

townośd 10-letnich polskich obligacji rządowych. Premię za ryzyko papierów dłuż-

nych przyjęliśmy na poziomie 2,0%. Beta założona jest na poziomie 1.3x, ponieważ 

postrzegamy sektor, w którym działa Alumetal, jako dośd podatny na cykl koniunk-

turalny. Premię za ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%. Dyskontujemy 

wszystkie wolne przepływy pieniężne dla spółki na dzieo 31 grudnia 2014 r. i odej-

mujemy prognozowany dług netto (dodajemy gotówkę netto).  

 

 

 

Alumetal

mln PLN 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F >2020F

EBIT 52,7 63,7 63,4 68,4 77,1 87,6 95,1 96,1

EBIT skorygowany* 50,9 61,6 61,2 66,1 74,7 85,1 92,5 93,4

Stopa podatkowa 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 16,5% 16,7%

NOPLAT 49,4 59,7 59,4 64,1 72,4 82,5 77,3 77,8

CAPEX 24,3 58,3 58,3 24,3 18,3 8,3 8,3 28,2

Amortyzacja 19,2 19,1 20,6 26,5 27,5 28,2 26,5 28,2

Zmiany w kapitale obrotowym 7,6 6,8 26,5 9,8 31,1 21,1 8,0 2,7

FCF 36,8 13,8 -4,8 56,5 50,6 81,4 87,5 75,1

WACC 9,3% 9,3% 9,0% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%

Współczynnik dyskonta 0,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5

DFCF 0,0 12,7 -4,0 43,4 35,6 52,4 51,6 0,0

Suma DFCF 191,7

Wzrost wartości rezyduwalnej 1,0%

Zdyskontowana wartośd rezydualna 521,8

Wartośd Firmy (EV) 713,5

Dług netto (31.12.2014) 54,8

Wartośd godziwa (31.12.2014) 658,8

Liczba akcji (mln szt.) 15,1

Wartośd godziwa na akcję na 31.12.2014 43,7

Cena docelowa za 12 miesięcy  (PLN) 46,5

Źródło: Prognozy DM PKO BP

Alumetal: WACC

2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P >2020P

Stopa wolna od ryzyka 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

Premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Beta 1,3           1,3           1,3           1,3           1,3           1,3           1,3           1,3           1,3           

Premia za ryzyko długu 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Koszt kapitału własnego 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3%

Koszt długu 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Waga kapitału własnego 80,2% 82,7% 81,5% 76,5% 81,4% 85,3% 93,3% 96,8% 85,4%

Waga długu 19,8% 17,3% 18,5% 23,5% 18,6% 14,7% 6,7% 3,2% 14,6%

WACC 9,2% 9,3% 9,3% 9,0% 9,3% 9,5% 9,9% 10,1% 9,5%

Źródło: Prognozy DM PKO BP
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WYCENA PORÓWNAWCZA 

Najodpowiedniejszymi spółkami porównywalnymi dla Alumetalu są polskie przed-

siębiorstwa przemysłowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza z 

wykorzystaniem spółek konkurencyjnych skutkuje wyceną w zakresie od 38,6 PLN 

do 46,1 PLN (12-miesięczną cenę docelową). Wycena porównawcza plasuje się nie-

co poniżej zakresu wynikającego z wyceny DCF.  

 

 

0,5% 1,0% 1,5%

1,45          41,3 42,6 44,1

Beta 1,30          44,9 46,5 48,3

1,15          49,0 51,0 53,2

Źródło: DM PKO BP

Alumetal: Wrażliwośd wyceny na Betę i stopę wzrostu

Wzrost w II fazie

Spółki porównywalne: wskaźniki

P/E EV/EBITDA

Spółka 2014F 2015F 2016F 2014F 2015F 2016F

Polskie spółki porównywalne

ACE 14,8 10,4 10,0 6,3 5,6 5,5

Amica 9,2 9,5 9,5 7,6 7,3 7,0

Apator 12,6 12,2 11,8 9,3 9,1 8,8

Hydrotor 11,5 11,3 11,1 6,4 6,2 6,1

Impexmetal 8,6 8,6 8,6 7,7 7,3 6,9

Kęty 13,1 12,2 11,3 7,7 7,3 6,9

Stomi l  Sanok 13,9 13,0 12,5 7,7 7,3 7,0

Wielton 11,5 11,0 10,7 7,7 7,5 7,3

Zetkama 10,5 10,2 10,0 7,4 7,2 7,0

Mediana 11,5 11,0 10,7 7,7 7,3 7,0

Alumetal 10,3 8,7 8,8 8,1 7,0 6,9

premia / dyskonto -11% -21% -18% 5% -4% -2%

Źródło: w oparciu o konsensus Bloomberga; DM PKO BP
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CZYNNIKI RYZYKA 
 

Dostępnośd złomu 

Dostępnośd złomu na rynku europejskim może wpływad na marże. Ryzyko wynika z 

planowanego otwarcia ogromnych mocy recyclingowych Novelis w Niemczech (por. 

sekcja poświęcona rynkowi złomu aluminiowego), które generowad będą popyt na 

złom aluminiowy. Niemniej jednak ryzyko to ogranicza fakt, że Novelis jest produ-

centem stopów plastycznych i wykorzystuje inny rodzaj złomu. Ryzyko to może się 

dodatkowo obniżyd z uwagi na oczekiwane niższe nabycia ze strony Indii i Chin, jed-

nak naszym zdaniem pozostaje ono istotne. 

 

Zależnośd od dużych klientów 

Koncentracja zakupów dokonywanych przez dużych klientów jest bardzo wysoka 

(por. sekcja Klienci).). W 2013 r. trzy największe grupy klientów wygenerowały 65% 

sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc koncentracja na branży motoryzacyjnej uwidacznia 

się w znacznej presji na marże. Dodatkowo, w przypadku trudności odczuwanych 

przez dowolnego z powyższych trzech największych klientów, zachodzi istotne ryzy-

ko pogrożenia wyników Alumetalu. Ryzyko to może byd nieco ograniczone z uwagi 

na fakt, że główni klienci to znaczni gracze międzynarodowi, którzy raczej przenosid 

będą swoją działalnośd do krajów CEE5. 

 

Ryzyko walutowe 

Zgodnie z naszymi szacunkami pozycja eksportu walutowego netto spółki sięga nie-

mal 12 mln EUR (mniej więcej poziomu generowanych wyników). Stanowi to ok. 5% 

sprzedaży i oczekujemy, że ten stosunek pozycji walutowej netto do sprzedaży 

Alumetal: podsumowanie wyceny porównawczej 

mln PLN 2014F 2015F 2016F Średnia

2014-2016

Alumetal prognozy zysku netto 51,0 60,3 59,7

Alumetal prognozy zysku EBITDA 71,9 82,8 84,0

Spółki porównywalne: mediana P/E 11,5 11,0 10,7

Wycena Alumetalu: 12-mies. cena docelowa 42,9 48,5 46,7 46,1

Spółki porównywalne: mediana EV/EBITDA 7,7 7,3 6,9

Wycena Alumetalu: 12 mies. cena docelowa 36,5 40,2 39,0 38,6

Źródło: Bloomberg, DM PKO BP 
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utrzyma się. W rzeczywistości jest to poziom raczej niski dzięki naturalnemu hedgin-

gowi (output vs. input).  Dodatkowo pozycja walutowa zabezpieczona jest w krót-

kim terminie na poziomie 70%, a ryzyko ograniczone jest zobowiązaniami w EUR. W 

dłuższym terminie wyniki w znaczącym stopniu uzależnione są od kursu EUR/PLN. 

PKB i wyniki sektora motoryzacyjnego 

Kluczową zmienną dla spółki jest poziom marż generowanych na działalności – jest 

on blisko związany z różnicą między cenami stopu aluminium 226 a średnimi cenami 

złomu. Marża ta w dużym stopniu zależy od wyników gospodarczych Europy oraz 

sytuacji w sektorze motoryzacyjnym, a w sensie ogólnym działalnośd ta cechuje się 

stosunkowo silną dźwignią. Ryzyko to okazało się już zabójcze dla wielu konkuren-

tów Alumetalu. W przypadku Alumetalu ryzyko to jest niższe z uwagi na fakt, że w 

średnim ujęciu spółka generuje marżę wyższą od konkurentów (por. sekcja Konku-

rencja niniejszego raportu). 

Ryzyko konkurencyjne 

Rynek dostawców sektora motoryzacyjnego jest dośd konkurencyjny. Klienci (zwykle 

silne podmioty) generują znaczną presję na marże. Niemniej jednak w tym przypad-

ku jest to raczej standardowe ryzyko prowadzenia działalności, a główni klienci czę-

sto starają się utrzymywad na powierzchni jak największą liczbę dostawców. 

  

Ryzyko nowych mocy 

Spółka planuje znaczne nakłady inwestycyjne (rzędu 135 mln PLN) na nowy zakład 

produkcyjny na Węgrzech. Ogólnie rzecz biorąc podoba nam się koncepcja ekspansji 

geograficznej w regionie CEE5; niemniej jednak tak duże inwestycje zawsze generują 

znaczące ryzyko opóźnieo, trudności z klientami, potencjalnych problemów tech-

nicznych i innych niespodzianek. 

Ryzyko związane z przepisami środowiskowymi 

Większośd przepisów środowiskowych wspiera recyclingowy charakter działalności 

Alumetalu. Na przykład przepisy wymuszające ograniczenia w emisji CO2 wspierają 

zastosowanie aluminium w sektorze motoryzacyjnym. Niektóre przepisy jednak mo-

gą generowad ryzyko. Dla przykładu projekt rozporządzenia CLP zakłada niższe limity 

zawartości ołowiu w produktach. Może to ewentualnie spowodowad utrudnienia 

dla segmentu części samochodowych. Niemniej jednak z uwagi na produkty klien-

tów Alumetalu przepisy te nie wydają się zbyt racjonalne i naszym zdaniem ich osta-

teczny kształt ulegnie znacznej zmianie. Nawet jeżeli w ostatecznym rozrachunku 

będą one miały wpływ na działalnośd spółki (co naszym zdaniem jest mało prawdo-

podobne), będą też w tym samym stopniu wpływad na wszystkie spółki konkuren-

cyjne. 
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 RYNEK 

Aluminium we współczesnej gospodarce 

Aluminium ma mnóstwo zalet, co zwiększa wagę tego metalu we współczesnej go-

spodarce. Stopy aluminium są wytrzymałe, sprężyste, odporne na korozję, lekkie, 

nieprzenikalne, bezzapachowe, przewodzi elektrycznośd i ciepło. Globalna produk-

cja aluminium pierwotnego rośnie stopniowo od wielu dziesięcioleci wraz ze wzro-

stem PKB (por. wykres). 

 

Średnie tempo wzrostu produkcji aluminium pierwotnego od lat 70. XX w. wynosi 
średnio 3,5% rocznie. Produkcja aluminium jest bardzo energochłonna.  
Jest to jedna z przyczyn, dla których procesy produkcyjne przeniesiono do gospoda-

rek wschodzących. W zeszłym roku produkcja aluminium pierwotnego w Chinach 

wzrosła o 15% rocznie i obecnie wynosi 44% sumy globalnej. 

Dzięki swoim cechom charakterystycznym aluminium znajduje wiele zastosowao we 

współczesnej gospodarce (por. wykres). Poza sektorem transportowym, budowla-

nym i opakowaniowym aluminium wykorzystuje się także w budowie sieci elektro-

energetycznych. 
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Źródło: World Aluminium, International Aluminium Institute, European Aluminium Association
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 Aluminium pierwotne i wtórne 

Aluminium podlega także pełnemu recyclingowi, naturalnie więc waga wtórnego 

(poddanego recyclingowi) aluminium rośnie wraz z upływem czasu. W procesie re-

cyclingu wykorzystuje się zaledwie 5% energii potrzebnej do produkcji aluminium 

pierwotnego. Dodatkowo dostępnośd złomu aluminiowego rośnie z czasem, a jego 

recycling staje się coraz ważniejszy ze społecznego punktu widzenia. Stąd też udział 

aluminium wtórnego stopniowo rośnie i obecnie wynosi ok. 30%. 

Tendencje te są jeszcze bardziej widoczne w Europie. Kryzys gospodarczy i stosun-

kowo wysokie ceny energii ograniczyły produkcję aluminium pierwotnego w Europie 

o ponad połowę, podczas gdy w tym samym okresie produkcja aluminium wtórnego 

nawet się nieco zwiększyła (por. wykres poniżej). Proces ten wspierają dodatkowo 

trendy ekologiczne i wspierające recycling w Europie. 

 

 
  

Alumetal produkuje wtórne aluminiowe stopy odlewnicze w formie gąsek. Produkt 

ten jest w przeważającej części skierowany do branży transportowej (por. wykres). 
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Aluminium wtórne w branży motoryzacyjnej 

Najważniejszym polem zastosowania aluminium wtórnego jest branża motoryzacyj-

na. W działalności Alumetalu stanowi to około 90%. Według danych Europejskiego 

Stowarzyszenia Aluminium średnia ilośd aluminium wykorzystywana w pojazdach w 

UE wynosiła w 2012 r. 140 kg. W najlepszych markach wykorzystanie aluminium w 

przeliczeniu na pojazd jest wielokrotnie wyższe. Według danych zaczerpniętych z 

raportu Ducker Worldwide 2011, 73% aluminium wykorzystywanego w typowym 

pojeździe ma formę odlewu. Pozostała częśd to aluminium walcowane, ekstrudowa-

ne i kute. Widoczny jest trend wzrostowy w wykorzystaniu aluminium w pojazdach.  

Jest on wymuszony (aluminium jest materiałem droższym od stali) tendencjami i 

przepisami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla na całym świecie (por. wykres). 

  

  

Dzięki swojej lekkości i innym cechom aluminium zastąpiło inne materiały i pozwoli-

ło na spełnienie surowych wymogów. Trend ten postępuje stosunkowo szybko. W 

ciągu ostatnich 20 lat tempo wzrostu wykorzystania aluminium w pojazdach wynosi-

ło 4,8%. Oczekuje się, że na przestrzeni kolejnych 8 lat wzrost wynosid będzie ok. 

3,3% (por. wykres). 

 

USA 2025[2] : 93
UE 2021: 95

Chiny 2020[1] : 117
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Wprawdzie wzrost ten będzie znacznie szybszy w przypadku produktów z aluminium 

ekstrudowanego i walcowanego (wykorzystywanych do produkcji nadwozia, pod-

wozia i zawieszenia), istnieje także potencjał wzrostu wykorzystania odlewów alumi-

niowych. Potencjał wzrostu występuje w dalszym ciągu np. w przypadku głowic i 

bloków cylindrów. Wykres poniżej prezentuje analizę oczekiwanego wykorzystania 

materiałów w sektorze motoryzacyjnym. 

 

Prognoza ta zakłada średni roczny wzrost użycia odlewów aluminiowych w branży 

motoryzacyjnej na poziomie 2% na wyprodukowany pojazd do 2025 r. Wzrost użycia 

aluminium walcowanego powinien byd znacznie szybszy. 

  

  

Trendy w branży motoryzacyjnej 

Najważniejszym dla Alumetalu trendem w europejskim sektorze motoryzacyjnym 

jest dośd oczywiste przemieszczanie mocy produkcyjnych z Europy Zachodniej (z 

wyjątkiem odnoszących na tym polu sukcesów Niemiec) do Europy Środkowej. Wy-

nika to z różnicy w kosztach pracy oraz rosnącej specjalizacji paostw CEE5 (Polski, 

Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii) w Europie. Trend ten potwierdziło otwarcie du-

żych zakładów montażowych zarówno Audi (w 2013 r.) i Mercedesa (w 2012 r.) oraz 

fabryki silników Opla na Węgrzech (obecnie planuje się jej powiększenie). W Polsce 

planuje się otwarcie nowych zakładów Volkswagena oraz fabryki Fiat GM Powertra-

in (inwestycja warta 1,1 mld PLN). Można też podad liczne przykłady producentów 

części samochodowych przenoszących produkcję do tego regionu, np. Takata 

(poduszki powietrzne) na Węgrzech, TRW Automotive (poduszki powietrzne) i Dräxl-

maier (części i okablowanie) w Rumunii, Nexen (opony), TI Automotive (przewody 

paliwowe) oraz KYB (amortyzatory) w Czechach, KYB (amortyzatory) w Polsce, i wie-

le innych.  

Trend ten jest dobrze widoczny na wykresach. 
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Migracja ta jest jeszcze lepiej widoczna w odniesieniu do produkcji silników i skrzyo 

biegów (obszar działalności Alumetalu). 

 

Drugą kwestią jest ogólny stan branży motoryzacyjnej w Europie. Po długim okresie 

stopniowego spadku liczby nowych rejestracji samochodów osobowych w krajach 

UE27, ostatnie miesiące przyniosły niewielką poprawę (por. poniższy wykres). 
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UE 27
59%
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35%
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UE 27
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Źródło: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, Eurostat
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Źródło: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, Eurostat
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Ogólnie rzecz biorąc wyniki sektora motoryzacyjnego powinny byd w znacznym 

stopniu skorelowane z ogólnym wzrostem PKB regionu. Niemniej jednak naszym 

zdaniem wyniki tego sektora w krajach CEE5 powinny znacząco wykraczad poza 

średnią unijną. 

 

Rynek złomu aluminiowego 

Rynek złomu jest całkowicie otwarty pod względem warunków rynkowych i konku-

rencji. Obecnie na rynku Unii Europejskiej rocznie dostępnych jest ok. 6 mln ton alu-

minium.  Unia Europejska jest konsumentem aluminium i eksporterem netto złomu 

(por. wykres). 

 

Ogólnie rzecz biorąc Chiny i Indie skupują około dwóch trzecich eksportowanego 

złomu aluminiowego (por. wykres poniżej), a następnie reeksportują aluminium w 

formie gotowych produktów. 

 

Do połowy 2013 r. Chiny i Indie były aktywne na europejskim runku złomu (który 

generuje rocznie podaż na poziomie ok. 6 mln ton) i skupowały z runku ok. 0,7 mln 

ton (w 2012 r.). Ostatnie regulacje (głównie o charakterze środowiskowym) importu 

złomu aluminiowego do tych krajów zostały znacznie zaostrzone. Chiny wprowadziły 
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wyższe wymogi jakościowe dla złomu, a Indie nałożyły cło na import złomu. Przepisy 

te powinny znacząco zwiększyd dostępnośd złomu na rynku, a zgodnie z obserwacja-

mi spółki, już wywierają na nią wpływ. 

Dodatkowo produkty aluminiowe cechują się ogólnie długim okresem użytkowania 

(z wyłączeniem opakowao). Okres użytkowania pojazdów, samolotów i budynków z 

zawartością aluminium wynosi 20-50 lat. Oznacza to, że ogromny wzrost produkcji i 

konsumpcji aluminium odzwierciedli się jeszcze w rosnącej ilości złomu aluminiowe-

go.  

Znaczące zmiany mogą pojawid się na rynku na skutek nowej inwestycji firmy Nove-

lis (globalnego producenta aluminium walcowanego). Pod koniec 2014 r. Novelis 

uruchomi ogromne centrum recyclingu aluminium o rocznych mocach przerobo-

wych 400.000 ton. Inwestycja ta pochłonie ok. 250 mln USD.  

Według ogłoszeo prasowych Novelis inwestycja obejmuje zaawansowaną technolo-

gię przetwarzania, obejmującą piece do wytopu i przyspieszony proces sortowania 

dzięki między innymi czujnikom optycznym. Zakład ten będzie mógł prowadzid re-

cycling ponad 18 różnych kategorii złomu otrzymywanego od konsumentów oraz 

wykorzystywanego w budownictwie i przemyśle, co pozwoli Novelis na dywersyfika-

cję źródeł surowca. To znaczące wydarzenie, które może wywrzed negatywny wpływ 

na ceny i dostępnośd złomu dla Alumetalu (trudno jest jednak przewidzied jego ska-

lę). Alumetal utrzymuje, że Novelis prawdopodobniej wygeneruje zapotrzebowanie 

na złom wyższej jakości, ponieważ spółka jest producentem stopów plastycznych. 

Dodatkowo nowa inwestycja hiszpaoskiej Befesy stworzy dodatkowy popyt na złom 

rzędu 35.000 ton rocznie. 

W Polsce rynek złomu (podobnie jak wiele innych) zniekształcony jest oszustwami 
na tle podatku VAT. Od 2011 r. i wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciąże-
nia podatkiem VAT problem ten w zasadzie znikł. Podaż złomu aluminiowego w Pol-
sce wynosi ok. 300.000-350.000 ton rocznie. Rynek polski jest zapóźniony względem 
UE dwukrotnie w przeliczeniu na mieszkaoca (ok. 6 mln ton złomu aluminiowego 
rocznie).  
W 2013 r. Polska po raz pierwszy była importerem złomu netto (ok. 30.000 ton net-

to). 

  

Konkurencja i pozycja rynkowa 

Główni producenci w Europie (wg stanu na rok 2013) przedstawieni są na poniższym 

wykresie. Obecnie (po zakooczeniu inwestycji w Nowej Soli) Alumetal posiada ok. 

6% udziału w rynku i przesunął się na czwartą pozycję. 
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W Polsce spółka ma tylko jednego istotnego konkurenta – Nicromet. Nicromet po-

siada 3 zakłady produkcyjne na południu kraju. Zaopatruje także przedsiębiorstwo 

rodzinne Nemak (podobnie jak zakład Alumetalu w Kętach), a według obserwacji 

Alumetalu nie jest graczem zbyt agresywnym. 

Ostatnie kilka lat (2008-2013) było bardzo trudnych dla tego sektora. Wynika to z 

kryzysu gospodarczego, niższej produkcji w branży motoryzacyjnej oraz presji na 

marże.  Pierwsza fala upadłości miała miejsce w 2008 r., kiedy to niemiecka spółka 

Bruch zamknęła trzy zakłady o rocznych mocach przerobowych ok. 125.000 t.  W 

2008 r. zamknięto także szereg mniejszych zakładów (Seram, Bender, Stena) o łącz-

nej mocy ok. 90.000 ton. 

Rok 2013 także był bardzo trudny. Sporym problemem było zamknięcie dwóch za-

kładów niemieckiego przedsiębiorstwa Oetinger w II poł. 2013 r.; ich roczne moce 

przerobowe wynosiły ok. 80.000 ton. Pozostałe dwa zakłady kupiły fundusze private 

equity. Poza nimi zamknięto mniejsze zakłady ScholzAlu, Kovohute Mnisek i Euro-

cast. W sumie zamknięto zakłady o mocy ok. 150.000 ton. 

Patrząc na posunięcia pośrednich konkurentów (w ujęciu produktowym) w regionie 

planuje się dwie ważne inwestycje. Przede wszystkim Novelis uruchomi 120.000 ton 

mocy produkcyjnych blach aluminiowych dla branży motoryzacyjnej.   

Poza tym nowa linia produkcyjna hiszpaoskiej Befesy we wschodnich Niemczech 

oznacza 50.000 ton mocy produkcyjnych prętów ze stopów aluminium.  

Alumetal ma widoczną przewagę marżową nad swymi głównymi konkurentami (w 

oparciu o publicznie dostępne dane: por. wykres w sekcji Argumenty Inwestycyjne). 

Wynika to z szeregu czynników. Należą do nich: bardzo wydajny proces „metal ma-

nagement”, niskie koszty pracy i dobre położenie geograficzne. Drugim wyraźnie 

widocznym problemem jest silna cyklicznośd działalności spółki. 
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Ceny i marże 

Do najważniejszych zmiennych rynkowych należą średnia cena typowych stopów 

aluminiowych, ceny złomu aluminiowego oraz różnica między tymi dwoma warto-

ściami.  

Ponieważ wydajnośd procesu produkcji metalu wynosi około 85%, aby wyliczyd wła-

ściwy spread, podzieliliśmy średnią cenę złomu przez 0,85. Naszym zdaniem odpo-

wiednią podstawą do analizy działalności Alumetalu są dane z Metal Bulletin. Śred-

nia cena stopów aluminium 226 (standardowego stopu tego metalu) jest dobrym 

punktem odniesienia dla dynamiki cen produktów Alumetalu. Jest także nieco po-

wiązana z ceną aluminium na LME + premie. Ceny złomu (podzielone przez 0,85) są 

dobrym punktem odniesienia dla cen materiału wyjściowego, a przy tym bazują na 

danych tygodniowych. Najważniejszą zmienną dla Alumetalu jest różnica między 

tymi dwoma cenami. 

Poniższy wykres przedstawia najważniejsze dane. 

 

Dodatkowo na wykresie poniżej zaprezentowaliśmy marżę w PLN. Jest ona istotniej-

sza dla wyników finansowych Alumetalu, ale z drugiej strony zakłóca ją zmiennośd 

walutowa, nadaje się więc gorzej do analizy trendów rynkowych. 
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Wprawdzie spread jest znacznie stabilniejszy niż ceny produktów i wsadów, także 

jednak podlega znaczącym zmianom. Dośd istotna korelacja między spreadem a 

czynnikami wpływającymi na ceny produktów/wsadów wynika z podobnych, wpły-

wających na nie czynników biznesowych. Ogólnie rzecz biorąc występuje stosunko-

wo wysoka korelacja między danymi a nastrojem gospodarczym. Ogromny spadek 

cen na przełomie roku 2008 i 2009 wynikał z kryzysu w Europie. Późniejsze odbicie 

spowodowane było poprawą sytuacji gospodarczej oraz programem dopłat za zło-

mowanie pojazdów, wspierającym sektor motoryzacyjny.  Kolejny spadek, który roz-

począł się na początku 2012 r., wynikał z zakooczenia wsparcia paostwowego i ga-

snącego optymizmu w krajach UE. Dołek zaobserwowano na początku 2013 r., kiedy 

to sektor motoryzacyjny w Europie sięgnął dna. Odbicie w II poł. 2013 r. wynika 

(naszym zdaniem) z lepszych perspektyw gospodarczych, lekkiej poprawy w branży 

motoryzacyjnej, nałożonych przez Chiny i Indie ograniczeo importu złomu oraz za-

mknięcia zakładów Oetinger. Jeżeli wziąd pod uwagę, że (według naszych szacun-

ków) działalnośd operacyjna jest opóźniona w czasie o około 4 miesiące, rok 2013 

był najgorszym w historii branży. 

  

Polska gospodarka stosunkowo odporna na kryzys 

Polska okazała się byd stosunkowo odporna na kryzys gospodarczy. To także dobre 

miejsce dla Alumetalu do prowadzenia działalności. Nawet w okresie najgłębszego 

kryzysu polska gospodarka utrzymała trend wzrostowy, pozostawiając w tyle resztę 

Europy. Oczekujemy, że także w ciągu kilku kolejnych lat polska gospodarka będzie 

osiągad lepsze wyniki niż reszta UE. Obecnie obserwujemy przyspieszenie gospodar-

ki krajowej. Historyczny wzrost PKB oraz oczekiwania na przyszłośd zaprezentowano 

na poniższym wykresie. 
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Opis działalności 

Historia  

Korzenie Alumetalu sięgają miejscowości Kęty i roku 1953, kiedy to założono tam 

hutę aluminium. W latach 2000-2001 doszło do wydzielenia z Kęt i kontrowersyjnej 

(cenowo) sprzedaży spółki na rzecz austriackiego inwestora Hovis Poland. Alumetal 

miał wówczas jeden zakład produkcyjny w Kętach o mocy ok. 50.000 ton rocznie. 

Hovis Poland nie spłacił swoich zobowiązao względem Kęt, a spółka była bliska ban-

kructwa. Wtedy właśnie, w latach 2002-2003, Alumetal kupili polscy inwestorzy: p. 

Marcin Billewicz oraz obecny akcjonariusz większościowy p. Grzegorz Stulgis. Ta 

transakcja położyła kres kontrowersyjnemu okresowi w historii Alumetalu, po któ-

rym nastąpił znaczny wzrost i zwiększenie mocy produkcyjnych. Spółka finansowała 

rozwój własnymi przepływami pieniężnymi. W 2004 r. Alumetal uruchomił w Kętach 

nową linię produkcyjną. W 2005 r. otworzył nowy zakład produkcyjny w Gorzycach 

(I faza).  W 2007 r. uruchomiono drugą fazę zakładu w Gorzycach. W 2010 r. do spół-

ki dołączył fundusz private equity Abris. Także w 2010 r. Alumetal założył spółkę 

T+S, która produkuje dla grupy eliminatory (pomocnicze środki chemiczne). W roku 

2011 Alumetal uruchomił pierwszą linię produkcyjną w nowym zakładzie w Nowej 

Soli. W 2013 r. w Nowej Soli uruchomiono drugą linię produkcyjną. W tym samym 

roku w Gorzycach uruchomiono produkcję stopów wstępnych.  

  

Stosunkowo dynamiczny rozwój mocy produkcyjnych i wolumenu sprzedaży pokaza-

no na poniższym wykresie. 
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Zarząd  

Prezes: p. Szymon Adamczyk. Pracuje w Alumetalu od 2002 r. Jest prezesem zarzą-

du od 2013 r., wcześniej pełnił funkcję COO. Odpowiedzialny jest za strategię, sprze-

daż i zakupy, marketing i zarządzanie HR. 

COO: p. Krzysztof Błasiak. Pracuje w Alumetalu od 1996 r., funkcję COO piastuje od 

2013 r. Wcześniej zajmował stanowisko CEO. Odpowiedzialny jest za zarządzanie 

produkcją, politykę inwestycyjną i proces „metal management”. 

CFO: p. Przemysław Grzybek. Pracuje w Alumetalu od 1998 r., a funkcję CFO piastu-

je od 2002 r. Odpowiedzialny jest za kwestie budżetowe, controlling, zarzadzanie 

ryzykiem oraz współpracę z instytucjami finansowymi. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej i akcjonariusz większościowy (40% akcji): p. Grze-

gorz Stulgis. Akcjonariusz większościowy od 2003 r. Aktywnie zaangażowany w pro-

wadzenie działalności i strategię przedsiębiorstwa. Aktywnie udziela się w organiza-

cjach branżowych.  

  

  

 

Struktura spółki 

Struktura organizacyjna grupy została uproszczona w 2013 r. i została przedstawio-
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na na poniższym wykresie. 

 

 

  

Zakłady produkcyjne zgromadzone są w Alumetal Poland sp. z o.o. T+S sp. z o.o. 

produkuje eliminatory (pomocnicze środki chemiczne) na potrzeby grupy. 

Alumetal Kęty sp. z o.o. i Trade Alumetal Czech s.r.o. to spółki nieoperacyjne. Naj-

prawdopodobniej znikną ze struktury organizacyjnej. 

  

Model biznesowy  

Krótki opis modelu biznesowego jest dośd prosty. Spółka skupuje złom aluminiowy 

na runku europejskim (dobrym benchmarkiem są tu ceny złomu zaczerpnięte z Me-

tal Bulletin). Wsad jest następnie preparowany, oczyszczany i sortowany (według 

oczekiwanego składu metali). W następnej kolejności przetapia się go w odlewnicze 

stopy aluminium. Wartośd dodana generowana jest przez proces „metal manage-

ment”. Ogólnie rzecz biorąc proces ten polega na wykorzystaniu odpowiednich for-

muł, by z taniego złomu uzyskad stosunkowo drogie odlewnicze stopy aluminiowe. 

Jest to możliwe dzięki specjalistycznej wiedzy i dobremu przygotowaniu wsadu. 

Spółka zarabia na marży. 

  

Baza aktywów 

Alumetal ma trzy zakłady produkcyjne - w Nowej Soli, Kętach i Gorzycach (por. map-

ka poniżej).  
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Dobre lokalizacje to istotny czynnik, a te bynajmniej nie są przypadkowe. Koszty 

transportu odgrywają istotną rolę w ogólnej kalkulacji kosztów. Transport towarów 

w tej branży na odległośd około 300 km potrafi pochłonąd ok. 0,5% sprzedaży lub 

ok. 5% pierwszej marży. 

Transport złomu szacuje się w przybliżeniu na dwukrotnie większe obciążenie (jest 

taoszy i trudniejszy w efektywnym transporcie). Dobra lokalizacja w pobliżu klien-

tów i dostawców jest istotna z punktu widzenia działalności. 

Najstarszy zakład (zbudowany w 1953 r.) mieści się w Kętach. Jego moce produkcyj-

ne sięgają 64,5 tys. ton. Zakład zajmuje obszar 8,1ha (dostępnych jest zapasowe 2 

ha). Głównym produktem zakładu są standardowe odlewnicze stopy aluminium. 

Zakład dostarcza też płynny metal dużemu klientowi: firmie Nemak (położonej 17 

km od Kęt). W Kętach mieści się także spółka zależna Alumetalu - T+S sp. z o.o. pro-

ducent topników i soli, które wykorzystywane są w hutach jako produkty pomocni-

cze (por. opis produktów poniżej). 

Zakład w Gorzycach to inwestycja typu brownfield zrealizowana w 2005 r. Obecne 

moce produkcyjne zakładu wynoszą 34,5 tys. ton. Teren zakład obejmuje 7,1 ha. 

Gorzyce mieszczą się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Głównym produktem zakła-

du są stopy do produkcji tłoków, a także stopy wstępne. Głównym klientem zakładu 

jest Federal Modul (położony w bezpośrednim sąsiedztwie).  

Nowa Sól to ostatni i najnowocześniejszy zakład produkcyjny spółki. Został założony 

w 2011 r. (I faza), a jego obecne moce produkcyjne wynoszą 66.000 ton. W połowie 

2013 r. uruchomiono jednak drugą linię produkcyjną, więc w zeszłym roku moce 

produkcyjne wynosiły 49.500 ton. Zakład zajmuje obszar 9,6ha (dostępnych jest za-

pasowe 2 ha). Do istotnych aktywów należy zaliczyd zaawansowany sprzęt wykorzy-

stywany w procesie „metal management”, obejmujący linię sortującą, prądy wirowe 

i rentgen. Nowa Sól mieści się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Głównym produk-

tem zakładu są stopy wykorzystywane do produkcji głowic cylindrów. W zakładzie 
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zakooczono inwestycję pozwalającą na realizację dostaw metalu w formie płynnej. 

Głównym klientem Nowej Soli jest fabryka Volkswagena (położona 120 km od zakła-

du).  

Grupa zatrudnia ponad 500 pracowników, z których większośd zaangażowana jest w 

proces produkcji (por. wykres) 

 

72 pracowników należy do dwóch związków zakładowych działających w zakładzie 

produkcyjnym w Kętach (jako że historycznie ten najstarszy zakład Alumetalu wcho-

dził w skład Grupy Kęty). Spółka utrzymuje, że ma ogólnie dobre relacje ze związka-

mi. Działanie w specjalnych strefach ekonomicznych wymaga od Alumetalu utrzy-

mywania określonej liczby pracowników. 

Kontrakty 

Alumetal działa głównie na podstawie kontraktów krótkoterminowych 
(miesięcznych lub kwartalnych), dzięki czemu ryzyko zmienności cen jest bardzo 
ograniczone. Zarówno koszty, jak i sprzedaż uzależnione są od cen aluminium, co 
skutkuje naturalnym hedgingiem. Spółka posiada w swoim portfelu kilka kontraktów 
rocznych, są one jednak oparte na cenach aluminium, miedzi, krzemu i niklu. Więk-
szośd kontraktów realizowana jest na zasadzie ciągłości w oparciu o zapasy złomu i 
otwarte umowy. Ceny kontraktowe są efektem negocjacji lub, w przypadku 
Volkswagena, aukcji online. 
 

Skup złomu i proces metal management 

Dokonywane przez spółkę zakupy złomu są odpowiednio rozproszone. Co zaskakują-

ce, jakośd złomu w Polsce jest wyższa niż w Europie Zachodniej. Sortowanie złomu w 

Polsce jest też taosze. Alumetal ma około 300 dostawców, z których największy od-

powiedzialny jest za 13% dostaw. Połowa złomu jest importowana  (patrz wykres). 

Produkcja
81%

Administracja 
i logistyka

14%

Sprzedaż 
i marketing

5%

Struktura zatrudniania 

Źródło: Alumetal; dane na 28 lutego 2014 r.
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Grupa preferuje skup taoszego złomu aluminiowego o niższej jakości, na którym 

realizuje wyższe marże dzięki procesowi metal management. Złom jest sortowany (i 

bezpośrednio po sortowaniu finalizuje się sprzedaż) na grupy produktów i rozdrab-

niany, a następnie z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeo prowadzona jest 

ekstrakcja metali ciężkich i oczyszczenie z elementów niemetalicznych. Robotnicy 

sortują złom w zależności od oczekiwanego składu materiałowego (np. zawartośd 

krzemu, miedzi, tytanu czy niklu). Następnie zespół inżynieryjny przygotowuje re-

cepturę (z wykorzystaniem licznych wsadów posortowanego i oczyszczonego złomu) 

zoptymalizowanego stopu. Metoda ta pozwala na uzyskiwanie stopów droższych (o 

składzie zamówionym przez klienta) i niestandardowych (np. typowy stop 226) z 

taniego złomu. 

  

  

Formowanie produktu 

Przygotowany wsad topi się w piecach. Należy pamiętad, że w procesie oczyszcza-

nia, sortowania i topienia dochodzi do utraty ok. 15% złomu (zanieczyszczenia, wy-

palenie, inne materiały). Dlatego też przy wyliczaniu właściwej różnicy między ceną 

standardowego stopu aluminium 226 a ceną złomu, cenę złomu należy podzielid 

przez 0,85. 

49%51%

Dywersyfikacja źródeł pozyskania złomu i zakupów w 2013 
(tys. ton)

Polska Import

Źródło: Alumetal, Eurostat, źródła publiczne
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Źróddło: Alumetal, Eurostat, źródła publiczne
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Głównym produktem Alumetalu są aluminiowe stopy odlewnicze w formie gąsek.  

W 2013 r. około połowę wolumenu stanowiły standardowe aluminiowe stopy od-

lewnicze.  Około 48% wolumenu obejmowało stopy bardziej zaawansowane i o nie-

standardowym składzie – stopy odlewnicze z wyższą wartością dodaną, jak stopy 

tłokowe i na głowice cylindrów.  Pozostałe 2% wolumenu to stopy wstępne 

(wykorzystywane jako surowiec w przemyśle), utwardzacze, rafinatory i modyfikato-

ry, które pozwalają na osiągnięcie określonego składu materiału). Odsetek wadli-

wych produktów jest bardzo niski i wynosi w przybliżeniu poniżej 0,3% wolumenu 

(przy czym wadliwe produkty można ponownie przetopid). Wykorzystanie mocy pro-

dukcyjnych w segmencie stopów wstępnych w 2013 r. wynosił około 60%. Wycena 

produktów wymaga nieco czasu, a spółka z kwartału na kwartał poprawia swoją 

efektywnośd w tym segmencie. 

Alumetal sprzedaje ok. 8% aluminium w postaci płynnej. Dotyczy to aluminium 

sprzedawanego Nemak przez zakład w Kętach. Ten rodzaj produktu wymaga nie-

wielkiej odległości między zakładem produkcyjnym a klientem, ponieważ produkt 

trzeba dostarczyd w ciągu 4-5 godzin. Stopione aluminium przewożone jest bezpo-

średnio w specjalnych kadziach termoizolacyjnych do klienta. Pozwala to na znaczą-

cą redukcję kosztów energii dla klienta (nie występuje koniecznośd ponownego to-

pienia aluminium). Poza tym proces topienia generuje straty materiałowe rzędu 1-

2%. Podobna instalacja przygotowywana jest w Gorzycach, ale rozproszony charak-

ter zamówieo składanych przez głównego klienta zakładu, spółkę Federal Mogul, nie 

pozwala na realizację takich zamówieo. Zakład w Nowej Soli wytwarza gotowe pro-

dukty i negocjuje kontrakt z koncernem Vokswagen. Sprzedaż aluminium w formie 

płynnej generuje po stronie klienta oszczędności rzędu 100-125 EUR na tonę 

(głównie w zakresie energii), a dodatkowo skutkuje kosztami rzędu 50-75 EUR/t po 

stronie Alumetalu. Efektem tego jest dodatkowa marża na poziomie 50 EUR/t. Jej 

częśd zachowuje Alumetal. Pozwala to spółce zwiększyd przewagę konkurencyjną i 

tworzy silną więź między Alumetalem a jego klientami.  

Pozostałe materiały produkowane są głownie przez T+S w Kętach. Są to w przeważa-

jącej części eliminatory niezbędne w procesie topienia. Większośd produkcji T+S 

przeznaczona jest do użytku własnego grupy. 

Poniższy wykres przedstawia segmentację sprzedaży zewnętrznej w podziale na pro-

dukty w 2013 r. 
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Klienci 

Alumetal sprzedaje około 90% wytworzonych stopów odlewniczych aluminium 

branży motoryzacyjnej. Pozostałe 10% trafia do sektora budowlanego, inżynieryjne-

go, metalurgicznego i innych. 

Każdy z trzech zakładów Alumetal położony jest w sąsiedztwie swego głównego 

klienta (wytwarzającego części samochodowe).  

Nemak to podmiot zależny holdingu Alfa Group (notowanego w Meksyku). Jest naj-

większym na świecie producentem głowic cylindrów. Wytwarza także bloki cylin-

drów, części składowe przekładni i elementy strukturalne. Spółka posiada 34 zakłady 

produkcyjne w 14 krajach. Alumetal dostarcza swoje produkty to zakładów Nemak 

w Polsce, Czechach, Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. 

Federal Mogul (notowany na NASDAQ) to drugi pod względem wielkości producent 

tłoków.  Spółka posiada 94 zakłady produkcyjne w 29 krajach. Alumetal zaopatruje 

jej zakłady w Polsce, Rosji, Niemczech i Francji. 

Volkswagen to trzeci pod względem wielkości producent samochodów na świecie 

(notowany jest na giełdzie we Frankfurcie). Na całym świecie ma 114 zakładów pro-

dukcyjnych. Alumetal dostarcza swoje produkty to zakładów Volkswagen w Polsce, 

Czechach i Niemczech. 

Te trzy grupy (i 15 zakładów produkcyjnych) w 2013 r. odpowiadały za 65% sprzeda-

ży Alumetalu. Inni klienci są znacznie bardziej rozproszeni. Dziesięciu największych 

klientów spółki generuje 80% sprzedaży. W sumie Alumetal sprzedaje produkty 130 

klientom. 

  

94,1%

2,4%
0,1% 3,4%

Struktura sprzedaży w 2013 r.

Stopy odlewnicze

Zaprawy

Topniki i sole

Pozostałe

Source: Alumetal
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Struktura kosztów 

W ujęciu ogólnym najważniejsze pozycje kosztowe to zdecydowanie materiały i 

energia, które w 2013 r. pochłonęły 90% łącznej sumy kosztów. Nie dysponujemy 

szczegółowym podziałem na koszty materiału i energii, jednak te ostatnie nie po-

winny przekroczyd 4% sumy kosztów. Jeżeli chodzi o pozostałe 10%, najważniejszą 

pozycją są koszty pracownicze (3%), koszty sprzedanych towarów, materiałów i od-

padów (3%), płatności na rzecz osób trzecich (2%) i amortyzacja (2%). Strukturę 

kosztów w 2013 r. pokazano na poniższym wykresie. 

 

 

  

Sezonowośd 

Tradycyjnie sierpieo i grudzieo to miesiące, w których w sektorze motoryzacyjnym 

dochodzi do wstrzymania produkcji. Stąd też I połowa roku jest zwykle sezonowo 

lepsza pod kątem wolumenu. Alumetal generuje zwykle około 25-28% wolumenu w 

I i II kwartale roku, a następnie 22-25% w III i IV kwartale. 

  

65%

15%

20%

Struktura klientów

TOP 3 TOP 4-10 Pozostali

Źródło: Alumetal
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Rozwój nowych mocy produkcyjnych na Węgrzech 

Oczekujemy, że w 2015 r. spółka będzie działad przy pełnym obłożeniu mocy pro-

dukcyjnych. Dalszy rozwój wymagad będzie inwestycji. Alumetal planuje  inwestycję 

w nowy zakład na Węgrzech, podobny do zakładu w Nowej Soli. Spółka posiada już 

aktywnych klientów w okolicy przyszłego zakładu; generują oni popyt na około 

20.000 ton rocznie.  

Jest to naszym zdaniem dobra strategia. Przede wszystkim Alumetal powinien pro-

wadzid ekspansję geograficzną, by obsługiwad bazę nowych i rozwijających się klien-

tów w regionie CEE. Po drugie, ekspansja zwiększyłaby dostęp spółki do rynku złomu 

i pozwoliłaby na optymalizację zakupów. Postrzegamy region CEE jako bardzo dobry 

teren ekspansji, a Węgry jako racjonalną lokalizację.. 

Inwestycja zależy od negocjacji na temat dotacji publicznych. Grupa wybrała już te-

ren (szacowany koszt gruntu to ok. 1 mln EUR) na potrzeby przyszłego zakładu. Za-

kładane przez nas nakłady inwestycyjne wynoszą około 135-140 mln PLN. Zakład 

powinien zatrudniad ok. 150-160 pracowników. Dodatkowe moce produkcyjne wy-

nosid będą 66.000 ton rocznie. Zakładamy dotacje publiczne dla spółki w wysokości 

15 mln PLN oraz 80% ulgę na podatek CIT na Węgrzech w okresie 10 lat. Grupa 

prawdopodobnie wnioskowad będzie o więcej, jeżeli ma zgodzid się na inwestycję. 

Obecnie spółka znajduje się w fazie proceduralnej, a także negocjuje ewentualne 

wsparcie publiczne. Zgodnie z planem istotne nakłady inwestycyjne rozpoczęłyby się 

w 2015 r., a rozpoczęcie pierwszej fazy produkcji (podobnie jak w Nowej Soli wzrost 

mocy o 33.000 ton) w II kw. 2016 r. Produkcja w ramach drugiej fazy powinna się 

zacząd w I kw. 2018 r. (33.000 ton). Aby nie popadad w nadmierny entuzjazm, zało-

żyliśmy tradycyjne (dla wielu dużych inwestycji) opóźnienie i rozpoczęcie pierwszej 

fazy produkcji w Q4 2016 r., a drugiej fazy w Q3 2018 r. 

Wprawdzie tak duża inwestycja generuje ryzyko, projekt w Nowej Soli pokazuje, że 

może się ono opłacid. Strategia ekspansji poparta jest silnymi argumentami logiczny-

mi. Bilans spółki jest nie tylko wystarczająco silny, ale nawet wymagad będzie pew-

nej dźwigni do optymalizacji struktury kapitału. 

  

  

 

 

 

 Dane finansowe  

Sprzedaż i moce produkcyjne 
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Poniższy wykres przedstawia sprzedaż spółki w odniesieniu do współczynnika wyko-

rzystania mocy. 

 

Grupa korzysta na ogólnym rozwoju segmentu (odlewy aluminiowe w branży moto-

ryzacyjnej), geograficznej koncentracji branży na regionie CEE oraz efektywności i 

rentowności działalności, co pozwala jej rozwijad się szybciej niż konkurencji. Rozwój 

spółki w przeszłości opisano już powyżej. W 2014 r. oczekujemy, że spółka przekro-

czy własne prognozy na poziomie 147.000 ton; nasze szacunki przewidują 147.700 

ton. W 2015 r. przewidujemy dalszy wzrost; w tym czasie spółka powinna się już 

zbliżad do granic mocy produkcyjnych. W ostatnim kwartale 2016 r. oczekujemy roz-

poczęcia I fazy produkcji na Węgrzech, co doda 7.600 ton do mocy produkcyjnych, 

oraz wzrostu sprzedaży o 5.900 ton. Na rok 2017 przewidziano całoroczną konsoli-

dację I fazy węgierskich mocy produkcyjnych. Faza II na Węgrzech powinna rozpo-

cząd się w III kw. 2018 r. i efektywnie zwiększyd moce grupy o 15.200 ton. Rok 2019 

powinien byd pierwszym rokiem, w którym zakład węgierski pracowad będzie na 

pełnych mocach; powinny one zostad zagospodarowane do 2020 r. 

Marże spółki a marże benchmarkowe 

Nasza prognoza opiera się na kalkulacji marży „0”/t, co naszym zdaniem jest najbliż-

sze benchmarkowi (spread między ceną standardowego stopu 226 i skorygowanym 

kosztem złomu wg Metal Bulletin). Marża “0” /t jest zgodnie z naszą definicją marżą 

między sprzedażą produktów (poza innymi – co obejmuje sprzedaż odpadów i towa-

rów) a kosztami materiałów i energii. Wskaźnik Ebitda/t zniekształcają niektóre 

koszty stałe. Zdecydowaliśmy się oprzed nasze założenia co do przyszłej marży na 

długoterminowej średniej benchmarku spreadu rynkowego - blisko poziomu marży 

z 2014 r., który wydaje się byd dobrym, „średnim” rokiem w kontekście marży (z 

perspektywy spreadów historycznych). Po roku 2014 skorygowaliśmy nominalną 

cenę produktów i wsadów o inflację (1,5 pp).  W średnim terminie możemy prawdo-

podobnie oczekiwad pewnego wzmocnienia marży z uwagi na oczekiwane ożywie-

nie gospodarcze, ale z drugiej strony mogą ją nieco zaburzyd takie wydarzenia, jak 

otwarcie nowego centrum utylizacji złomu Novelis czy fabryki Befesy.  Wykres poni-

żej przedstawia dane historyczne oraz nasze założenia dotyczące marzy “0”/t, EBIT-

DA/t i opóźniony spread benchmarkowy/t, a także średni historyczny spread benc-
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hmarkowy/t. Korzystamy z 4-miesięcznego opóźnienia benchmarku , który naszym 

zdaniem lepiej odzwierciedla marżę spółki. Wynika to ze standardowego opóźnienia 

między negocjowaniem kontraktu a jego realizacją. 

 

  

Wyniki finansowe 

Poniższy wykres przedstawia dane historyczne oraz nasze oczekiwania w zakresie 

przychodów i marży zysku netto. 

 

Spadek rentowności w latach 2012 i 2013 spowodowany był niższą marżą bench-

markową, która sięgnęła dna na początku 2013 r. Wyniki spółki obciążyła dodatko-

wo dźwignia operacyjna (niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych) oraz urucho-

mienie nowego zakładu. W 2014 r. spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży i 

marży dzięki pełnej konsolidacji II fazy zakładu w Nowej Soli oraz znaczącej popra-

wie marż.  

Biorąc pod uwagę opóźnienie biznesowe, środowisko marżowe w roku 2014 powin-

no byd mniej lub bardziej jasne. W kolejnych okresach zakładamy stabilny poziom 
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marż (skorygowany o inflację). Jest to naturalnie sytuacja nieprawdopodobna, po-

nieważ zwykle występuje znaczna zmiennośd benchmarku (np. w zależności od na-

stroju gospodarczego). Niemniej jednak naszym zdaniem rok 2014 to uzasadniona, 

średnia lub nieco konserwatywna baza dla założeo dotyczących przyszłych marż. W 

2015 r. spodziewamy się ograniczonego wzrostu z uwagi na zbliżanie się do pełnego 

wykorzystania mocy produkcyjnych. Pod koniec roku 2016 spodziewamy się urucho-

mienia I fazy produkcji w zakładzie na Węgrzech, co będzie mied wpływ na rentow-

nośd spółki. Rok 2017 powinien byd okresem zbierania korzyści, a z kolei w 2018 r. 

wyniki spółki znajdą się ponownie pod presją z uwagi na uruchomienie fazy II pro-

dukcji w zakładzie na Węgrzech. 

Zdarzenia jednorazowe w 2014 r. – trudności w CIMOS 

Słoweoski producent części samochodowych CIMOS jest jednym z klientów Alume-

talu. Od pewnego czasu odczuwa trudności finansowe (ale wdrożono program re-

strukturyzacyjny) i prawdopodobnie upadnie. Co zaskakujące, wierzyciele nie podpi-

sali ramowej umowy restrukturyzacyjnej. Zmusi to Alumetal do utworzenia rezerwy 

na należności w wysokości 9,7 mln PLN (wpływ na zysk netto w wysokości 7,9 mln 

PLN, z uwzględnieniem tarczy podatkowej). W roku 2013 CIMOS wygenerował 3,4% 

obrotów spółki; do chwili obecnej prowadzi działalnośd na pełną skalę i planuje ją 

kontynuowad. W chwili obecnej Alumetal realizuje dostawy dla CIMOS wyłącznie za 

pełną przedpłatą. Z perspektywy Alumetalu upadłośd najprawdopodobniej oznaczad 

będzie utratę środków, a w scenariuszy pesymistycznym pewną presję na wolumeny 

sprzedaży. To zaledwie drugi taki przypadek w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy Alumetal 

zmuszony jest dokonad tak znacznego odpisu (ostatni wydarzył się w 2009 r., a odpi-

su dokonano na ok. 5 mln PLN). 

Prognozy kwartalne 

Nasze kwartalne prognozy na rok 2014 przedstawiliśmy w poniższej tabeli. 

 

Marża „0” skorygowana jest w I kw. 2014 o zmiany w zapasach (posiadamy dane 

dotyczące wolumenu sprzedaży, ale nie odpowiadających im kosztów produkcji). 

Marża „0” reaguje zgodnie z marżą benchmarkową. 

W II kwartale oczekujemy pewnego osłabienia marży „0”, co odzwierciedla się w 

1Q 13 FY 2013 1Q 14 2Q 14e 3Q 14e 4Q 14e FY 2014

Sprzedaż (mln PLN) 244,1 1 015,3 311,4 305,8 262,1 252,3 1 131,6

Wolumen (tys . ton) 30,5 126,9 39,7 40,0 34,5 33,5 147,7

4-mies . opóźniona marża  benchmarkowa (PLN / t) 1 042,5 1 074,2 1 360,2 1 261,0 1 345,7 n/a 1 349,7

r/r -9,1% 30,5% 25,6%

adjusted "0" margin/t 630,0 672,1 927,2 910,0 900,0 850,0 896,6

r/r -9,1% 47,2% 33,4%

pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 0,9 2,8 0,3 -9,2 2,3 0,5 -6,1

Ebitda/t 301,4 425,6 574,5 328,6 585,0 471,9 487,1

r/r -21,0% 90,6% 14,4%

Ebit / t 5,2 37,1 18,0 8,3 15,4 11,0 52,7

Zysk netto / t 5,7 35,8 17,2 9,1 14,4 10,2 51,0

Źródło: prognozy DM PKO BP, Alumetal
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benchmarku i podobnych wolumenach. 

III kw. jest sezonowo słabszy z uwagi na tradycyjną sierpniową przerwę w produkcji 

w branży motoryzacyjnej. Oczekujemy lekkiej poprawy marży. 

W IV kw. konserwatywnie oczekujemy, że pewien wpływ na marże wywrze urucho-

mienie zakładu Novelis w II poł. 2014 r., a także ponownie sezonowo słabszych wo-

lumenów (przerwa grudniowa). 

 

Kapitał obrotowy 

Pełny cykl transakcyjny obejmuje około 3 miesiące. Kapitał obrotowy na koniec 20-

13 r. wyniósł 172 mln PLN (17% sprzedaży, cykl konwersji gotówki 61 dni). Nie zakła-

damy znacznego wzrostu w 2014 r., jako że wolumen na koniec roku 2013 był już 

porównywalny. Na koniec 2013 r. zastosowano w niewielkim stopniu factoring (ok. 

10 mln PLN). Co typowe, kapitał obrotowy na koniec roku jest zbliżony do średniej, 

ale jego kompozycja nieco się różni (wyższe zapasy, niższe należności). 

 

Plany nakładów  

Aktywa produkcyjne są dośd nowe. Nakłady na ich utrzymanie w okresie kolejnych 5 

lat szacujemy na 5-7 mln PLN rocznie. Nakłady w roku 2014 obejmują zakooczenie 

inwestycji w Nowej Soli, przygotowanie do realizacji dostaw płynnych oraz linię od-

padów. W latach 2015-2017 oczekujemy znacznie większych nakładów inwestycyj-

nych w związku z nowym zakładem na Węgrzech (pod. dokładne dane dotyczące 

inwestycji w sekcji finansowej). 

 

Polityka w zakresie dywidend 

Polityka w zakresie dywidend przewiduje wypłatę około 50% skonsolidowanego zy-

sku netto. Wydaje się ona byd uzasadniona, a w naszej prognozie (mimo regular-

nych wypłat dywidend i nakładów na projekt węgierski) nie przewidujemy przekro-

czenia przez wskaźnik długu netto/EBITDA poziomu 1,5. 

 

Program opcji na akcje dla kluczowych pracowników 

Spółka wdrożyła program opcji na akcje dla zarządu i kluczowego personelu (w su-

mie ok. 20 pracowników). Program ten obejmuje lata 2014-2016 i zakłada łączną 

emisję do 452.000 akcji (3% aktualnej łącznej liczby akcji). Posiadacze warrantów 

subskrypcyjnych będą mogli nabywad akcje za 85% ceny IPO (35 PLN). Warranty wy-

dawane będą pod warunkiem, że: 
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W 2014: EBITDA/akcję wzrośnie o 15% r/r (1/3 świadectw); EPS wzrośnie o 

15% (1/3 świadectw), cena akcji Alumetalu przekroczy wskaźnik WIG o przy-

najmniej 5% (1/3 świadectw). 

W 2015: EBITDA/akcję wzrośnie o 12,5% r/r (1/3 świadectw); EPS wzrośnie o 

12,5% (1/3 świadectw), cena akcji Alumetalu przekroczy wskaźnik WIG o przy-

najmniej 5% (1/3 świadectw). 

W 2016: EBITDA/akcję wzrośnie o 10% r/r (1/3 świadectw); EPS wzrośnie o 

10% (1/3 świadectw), cena akcji Alumetalu przekroczy wskaźnik WIG o przy-

najmniej 5% (1/3 świadectw). 

Potencjalne rozwodnienie jest z punktu widzenia wyceny nieistotne. Program ten 

może okazad się pomocny jako narzędzie motywacyjne dla pracowników. 

 

Ulga podatkowa 

Zakłady w Nowej Soli i Gorzycach korzystają z faktu działania w specjalnych strefach 

ekonomicznych. Na koniec 2013 r. potencjalne łączne zwolnienie podatkowe 

(wynikające z inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych) wynosiło 70,5 mln 

PLN, a wykorzystane zwolnienie podatkowe wyniosło 31,3 mln PLN (do wykorzysta-

nia pozostaje więc nadal niemal 40 mln PLN). Ulgi w zakresie podatku dochodowego 

pozostają w mocy do 2026 r. (zgodnie z naszym modelem zostaną wykorzystane 

wcześniej). Nowe wydatki z tytułu ekspansji podwyższą te liczby (50% nakładów ge-

neruje ulgę podatkową). W krótkim terminie oczekujemy wzrostu potencjalnych 

zwolnieo podatkowych o ok. 12 mln PLN (mniej niż ich oczekiwane wykorzystanie). 

Co istotne, ulga podatkowa obejmuje zakład w Nowej Soli i Gorzycach. Nasze zało-

żenia podatkowe dotyczące projektu węgierskiego przedstawiono już powyżej. W 

rezultacie na lata 2014-2019 przewidujemy efektywną stawkę podatku na poziomie 

3%, w 2020 r. 15,5% (zgodnie z naszymi oczekiwaniami zwolnienie podatkowe zo-

stanie już do tego czasu wykorzystane), a w późniejszym okresie efektywna stawka 

podatkowa powinna wynosid 16% (ulga podatkowa na Węgrzech, ewentualne zwol-

nienia w Polsce). 

 

Waluty 

Znaczna większośd kosztów (materiały) i sprzedaży (produkty) denominowana jest w 

EUR. Stąd też ekspozycja netto jest stosunkowo niewielka i wynosi ok. 12 mln EUR, 

dorównując mniej więcej generowanym zyskom. Z tego powodu siła waluty krajo-

wej nie ma kluczowego znaczenia dla poziomu marż, ale naturalnie wpływa na ich 

kwotę. Spółka stosuje krótkoterminowy hedging na około 70% ekspozycji. Ponadto 

Alumetal wykorzystuje także naturalny hedging – częśd zobowiązao denominowana 

jest w EUR. Na koniec 2013 r. łączna wartośd zobowiązao spółki w EUR wynosiła w 

przeliczeniu około 18 mln PLN. 
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Rachunek zysków i strat (mln PLN) 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 811,7 844,6 1 015,3 1 131,6 1 190,9 1 253,3 1 423,2 1 559,8 1 709,6 1 790,4

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 727,7 784,0 952,8 1 037,9 1 092,9 1 154,9 1 319,2 1 446,5 1 585,0 1 657,6

Zysk brutto ze sprzedaży 84,0 60,6 62,5 93,7 98,0 98,4 104,0 113,3 124,5 132,7

Koszty sprzedaży 11,4 13,0 15,4 18,9 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 21,9

Koszty ogólnego zarządu 13,5 12,3 12,8 15,9 16,6 16,9 17,2 17,6 17,9 18,3

Saldo działalności operacyjnej -3,4 4,0 2,8 -6,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Zysk z działalności operacyjnej 55,8 39,3 37,1 52,7 63,7 63,4 68,4 77,1 87,6 95,1

Saldo działalności finansowej 5,7 2,0 0,6 1,7 1,5 1,9 3,0 2,2 1,7 0,4

Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zysk przed opodatkowaniem 50,1 37,4 36,5 51,1 62,2 61,6 65,4 74,8 85,9 94,7

Podatek dochodowy -6,2 -2,9 -0,6 -0,1 -1,9 -1,8 -2,0 -2,2 -2,6 -15,2

Zyski (straty) mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zysk (strata) netto 43,9 34,5 35,8 51,0 60,3 59,7 63,5 72,6 83,3 79,6

Bilans (mln PLN) 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Aktywa Trwałe 180,4 195,9 210,5 215,6 254,7 292,4 290,2 281,0 261,0 242,8

Wartości niematerialne i prawne 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Rzeczowe aktywa trwałe 178,0 193,7 208,2 213,2 252,3 290,0 287,8 278,5 258,5 240,2

Pozstałe aktywa długoterminowe 0,1 0,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6

Aktywa Obrotowe 260,8 236,6 272,5 301,1 315,4 360,7 378,3 424,4 461,8 506,0

Zapasy 83,4 80,8 122,0 114,2 118,7 137,4 143,2 162,1 179,5 184,5

Należności 176,3 154,4 150,1 175,4 184,6 210,6 220,6 246,5 265,0 275,7

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,7 1,1 0,2 11,3 11,9 12,5 14,2 15,6 17,1 45,5

AKTYWA RAZEM 441,3 432,5 482,9 516,6 570,1 653,1 668,5 705,3 722,8 748,8

Kapitał Własny 214,6 249,2 285,5 315,5 350,3 379,8 413,4 454,3 501,3 539,2

Kapitały mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowiązania 226,7 183,3 197,5 201,2 219,8 273,2 255,1 251,0 221,5 209,5

Zobowiązania długoterminowe 34,9 42,9 32,8 36,3 37,7 44,8 37,6 32,0 20,0 13,8

Kredyty i pożyczki 26,1 17,7 10,7 15,9 19,2 28,1 22,7 18,9 8,6 4,3

Rezerwy 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Pozostałe zobowiązania i  inne 8,2 24,6 21,6 19,8 18,0 16,2 14,4 12,6 10,8 9,0

Zobowiązania krótkoterminowe 191,8 140,4 164,7 164,9 182,1 228,4 217,4 219,0 201,5 195,7

Kredyty i pożyczki 86,7 55,6 59,7 50,1 60,4 88,5 71,5 59,5 27,2 13,6

Zobowiązania handlowe i pozostałe 99,8 80,4 100,1 110,0 116,9 135,1 141,2 154,8 169,6 177,4

Accruals and differed income 1,2 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Rezerwy 4,0 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

PASYWA RAZEM 441,3 432,5 482,9 516,6 570,1 653,1 668,5 705,3 722,8 748,8

Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN) 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 17,2 60,9 36,5 60,7 70,8 52,0 78,2 67,2 88,6 96,3

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -64,8 -37,0 -33,2 -24,3 -58,3 -58,3 -24,3 -18,3 -8,3 -8,3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej* 21,9 -23,5 -4,5 -25,4 -12,0 6,9 -52,3 -47,6 -78,8 -59,6

Przepływy pieniężne netto * -25,6 0,4 -1,3 11,1 0,6 0,6 1,7 1,4 1,5 28,4

Wskaźniki 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

ROE 20,5% 13,8% 12,6% 16,2% 17,2% 15,7% 15,3% 16,0% 16,6% 14,8%

Dług netto 112,1 72,1 70,2 54,8 67,7 104,1 80,0 62,8 18,7 -27,6

Źródło: Alumetal, P - prognozy DM PKO BP

* skorygowane o kredyt w rachunku bieżącym 



Telefony kontaktowe 

Dom Maklerski PKO BP 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

tel. (0-22) 521-80-10, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 

Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

min (max) 52 tyg. - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży 
rentownośd netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 

Rekomendacje stosowane przez DM 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej  10% potencjał wzrostu kursu 
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 
 

Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwośd takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie 
o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 

Stosowane metody wyceny 

DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi 
wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwośd na przyjęte założenia, w 
szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosowad w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki 
dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależnośd w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych  spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na 
wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniad prawidłowo porównywalnych spółek. 

Powiązania, które mogłyby wpłynąd na obiektywnośd sporządzonej rekomendacji 

Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolw iek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładad, że DM ma zamiar złożenia oferty 
świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpo-
wszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje 
uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były 
wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnieo ze spółkami 
ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeo, które w przyszłości mogą okazad się nietrafne. DM PKO BP nie udzie la żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może 
świadczyd usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. 
Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązują-
cym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów f inansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypad-
ku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Biuro Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Artur Iwaoski 
Sektor wydobywczy        (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasioska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

Sektor energetyczny, deweloperski     Stanisław Ozga          
         (022) 521 79 13  
         stanislaw.ozga@pkobp.pl  

Sektor finansowy       Jaromir Szortyka          
         (022) 580 39 47  
         jaromir.szortyka@pkobp.pl 

Handel, media, telekomunikacja, informatyka    Włodzimierz Giller 
         (022) 521 79 17  
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