
   

 

AC SA
sektor / branża: Przemysł motoryzacyjny 42,56 PLN

Profil

35,30

51,48

33,64

42,56

Informacje ogólne

Liczba akcji (mln szt.) 9,6

Kapitalizacja (mln PLN) 338,2

EV (mln PLN) 324,3

Notowania

max cena 52 tygodnie (PLN) 43,79

min cena 52 tygodnie (PLN) 29,01

Mediana obrotów (w tys. PLN) 10,7

Struktura akcjonariatu % akcji % głosów

ING OFE 5,3% 5,3%

Pozostali 45,7% 45,7%

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

140,6 159,0 171,0 183,8 202,3 220,7
18,9% 13,1% 7,6% 7,5% 10,1% 9,1%

30,8 33,0 38,2 38,9 40,1 43,7
28,2 29,4 33,2 32,5 34,3 37,5

20,1% 18,5% 19,4% 17,7% 16,9% 17,0%

22,6 25,1 26,7 26,0 27,9 30,5
16,1% 15,8% 15,6% 14,1% 13,8% 13,8%

15,0 13,5 12,7 13,0 12,1 11,1
10,5 9,8 8,5 8,3 8,1 7,4
0,00 2,38 2,10 2,30 2,40 2,63
0,0% 6,7% 5,9% 6,5% 6,8% 7,4%

P - prognozy BM BGŻ

Informacje nt ujawniania konfilktu interesów, o których mowa w § 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku znajdują się na ostatniej stronie  

niniejszej publikacji

mln PLN

Zysk netto

EV/EBITDA

marża netto

DPS

P / E

marża EBIT

EBITDA

Przychody

EBIT

zmiana r/r (%)

Dividend Yield

Cena docelowa

AC SA prowadzi działalność produkcyjną i handlową na rynku 

kompletnych systemów LPG/CNG oraz ich komponentów. Udział 

Spółki na polskim rynku sięga ok. 50%. Sprzedaż eksportowa 

stanowi ok. 63% przychodów ogółem.

Wycena porównawcza

Dane podstawowe

Analityk:  Krzysztof Kozieł

BOS Investment Laskowski 

Piotr i wspólnicy Sp. kom.
42,2% 42,2%

Jagodowa Dariusz 

Kowalczyk S.K.A.
6,8% 6,8%

Asystent: Krzysztof Choromański

18 września 2014

Kurs (18/09/14) (PLN)

Wycena metodą DCF 

        KUPUJ
Ticker: ACG

ISIN: PLACSA000014

Makler Papierów Wartościowych

e-mail: krzysztof.koziel@bgz.pl

tel. (0-22) 329 43 40

W latach 2005-2012 liczba zarejestrowanych na całym świecie samochodów
wykorzystujących LPG lub CNG jako podstawowe paliwo rosła w średniorocznym tempie
14%. Ze względu na wyższą bazę w przypadku samochodów zasilanych LPG, średnie tempo
wzrostu segmentu było zbliżone do 10%, podczas gdy szacowany CAGR dla liczby
samochodów na CNG wyniósł 21%. Prognozy Navigant Research dla segmentu samochodów
zasilanych gazem mówią o 90% wzroście ich liczby do 2020 r. Według naszych założeń
segment LPG będzie rozwijał się nieco wolniej z uwagi na relatywnie mniejszą dostępność
tego paliwa.
Wśród najważniejszych czynników, które mają wpływ na liczbę konwersji samochodów na
LPG/CNG można wymienić wysokość efektywnej różnicy między kosztem konwersji oraz
spalania autogazu a kosztem użytkowania silnika na paliwo konwencjonalne, dotacje rządowe
związane ze wzrostem świadomości ekologicznej, niezbędną infrastrukturę oraz sprzyjające
środowisko regulacyjne.
Przy obecnych cenach detalicznych gazu ziemnego i LPG, konwersja samochodu przynosi
wymierne oszczędności, których skala zależy od kosztu instalacji całego systemu oraz
efektywnej różnicy w cenach paliw. Wydaje się, że w obliczu amerykańskiej rewolucji
łupkowej, która powoli przenosi się do innych krajów, relatywna nadpodaż gazu ziemnego
nad ropą naftową będzie prowadzić do coraz większej różnicy cen, co powinno pozytywnie
przełożyć się na liczbę konwersji na zasilanie CNG. Wraz ze wzrostem wydobycia gazu
ziemnego zwiększy się również podaż LPG, który pozyskuje się zarówno w procesie krakingu
ropy naftowej, jak również przetwarzania gazu. Z uwagi na szerokie zastosowanie
węglowodorów trudno jest przewidzieć jak w przyszłości mogą kształtować się ceny, jednak
według dostępnych dziś prognoz sądzimy, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu w
najbliższych latach globalna nadwyżka podaży LPG nad popytem będzie w dalszym ciągu
rosnąć.
Spośród wszystkich paliw, których skład opiera się wyłącznie na węglowodorach, LPG oraz
CNG są najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego. Inaczej niż kilkanaście lat temu,
kiedy całą uwagę skupiano na emisji dwutlenku węgla, od kilku lat głównym celem
rządzących jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie przede wszystkim emisji
tlenków azotu oraz cząstek stałych. Poziom emisji tych zanieczyszczeń w przypadku spalania
CNG oraz LPG jest w dalszym ciągu niższy od spełniających wymagające normy Euro VI
silników wykorzystujących paliwa konwencjonalne. Świadomość ekologiczna w przypadku
krajów rozwiniętych jest coraz wyższa, co naszym zdaniem będzie miało ogromny wpływ na
wzrost popularności paliw alternatywnych. LPG/CNG ma dużą konkurencję w postaci
biopaliw, hybryd, samochodów elektrycznych oraz samochodów na wodór, jednak z uwagi na
bardzo słabą infrastrukturę lub wysokie koszty produkcji konwersje na autogaz pozostaną
naszym zdaniem najbardziej popularnym i tanim sposobem na zmniejszenie poziomu
zanieczyszczeń.
Naszym zdaniem wzrost obrotów AC SA będzie wyższy od dynamiki całego rynku
samochodów na LPG/CNG, jednak z uwagi na dużą liczbę ryzyk związanych z otoczeniem
charakterystycznych dla tego typu działalności, w przyjętym przez nas do prognoz i wyceny
scenariuszu zakładamy niższe wzrosty sprzedaży. O ile na poszczególnych rynkach, na
których autogaz był do tej pory bardzo popularny widać duże nasycenie i spadki dynamik, to
zarówno nowe rynki rozwijające się jak również dojrzałe kraje, które z dużym
prawdopodobieństwem mocniej wejdą w segment autogazu, stanowią o wielkiej szansie do
wzrostu skali działalności i wyniku finansowego. Ponadto AC SA ma nieporównywalnie lepszą
pozycję finansową od liderów rynku konwersji LPG/CNG takich jak Landi Renzo czy FSS
(BRC). Najwięksi konkurenci Spółki z Białegostoku od ponad roku borykają się z dużymi
spadkami sprzedaży oraz wynikającą ze spadku skali utratą rentowności. Za największe
ryzyko, które może wpłynąć na spadek atrakcyjności biznesu AC uznajemy ryzyko
regulacyjne w kwestii wyższego opodatkowania paliw alternatywnych, w tym LPG/CNG. W
wielu krajach to właśnie preferencyjne traktowanie tych paliw stanowi o opłacalności
konwersji samochodu.
Zakładając, że nasz scenariusz dotyczący polityki ekologicznej, ale także sprzyjającej relacji
cen paliw konwencjonalnych i alternatywnych spełni się, wyceniamy jedną akcję AC SA na
42,56 PLN i inicjujemy rekomendowanie Spółki od zalecenia KUPUJ. Choć opierająca się na
krótkim terminie wycena porównawcza świadczy o godziwej wycenie przy obecnych
poziomach cen, doceniamy długoterminowy potencjał do dynamicznej poprawy sprzedaży i
zysku AC SA, którego odzwierciedleniem jest wysoka wycena DCF.
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AC SA 

Perspektywy Spółki 

 

Najważniejsze zdarzenia w 1H ’14 r. 

 

Jednym z ważniejszych wydarzeń, które wpisują się w strategię rozszerzania zasięgu o nowe rynki jest otwarcie 

w lutym Spółki zależnej w Peru. Utworzenie niezależnego podmiotu na tym rynku pozwoliło zwiększyć sprzedaż w 

1H o 60% r/r. Oprócz tego AC SA (dalej ACG, Spółka) uzyskało homologację na wybrane modele samochodów 

poruszające się po drogach w USA. 

W kwestii innowacji i projektów badawczych, AC Autogaz może pochwalić się uzyskaniem homologacji na 

reduktor ciśnienia LPG/CNG do 136KM oraz zakończeniem procesu projektowania zaawansowanego sterownika 

LPG. Sprzedaż ww. rozpoczęła się właśnie w 2Q 2014 r. Cały czas trwają pracę nad nowym reduktorem CNG, który 

może wejść do sprzedaży już na początku 4Q ’14 r. W ocenie Zarządu bieżący rok obfituje w nowości, których 

wejście do oferty powinno przełożyć się na wyższe poziomy sprzedaży lub marży – w zależności od strategii 

cenowej obowiązującej na głównych rynkach. W większości przypadków spodziewamy się utrzymania rentowności 

przy obniżonej cenie i wyższym popycie na produkty Spółki. 

 

Wyniki finansowe za 1H ‘14r.  

 

W 1H ‘14r. przychody ze sprzedaży AC Autogaz SA wzrosły o 6,6% do 97 mln PLN, na co największy wpływ miał 

wzrost sprzedaży r/r w segmentach: podciśnieniowych systemów LPG (+0,3 mln PLN, +28%), pozostałych 

wyrobów i usług (+1,1 mln PLN) oraz towarów i materiałów (+1,5 mln PLN, +81%). Z uwagi na wysokie wzrosty w 

ostatnim z wymienionych segmentów udział przychodów ze sprzedaży produktów własnych spadł w pierwszej 

połowie roku o 3,24 p.p. co w największej mierze wynikało ze zmiany sposobu rozliczania przychodów 

realizowanych na Dalekim Wschodzie. Według Zarządu Spółki, do przychodów segmentu sprzedaży zestawów i 

części do autogazu należałoby w 1H br. dodać ok 2,2 mln PLN aby uzyskać porównywalność danych. Oprócz tego w 

ofercie Spółki pojawiły się także zbiorniki na LPG, które także przynależą do kategorii towary. 

Ze względu na zwiększone wydatki związane z marketingiem i reklamą (brandowanie warsztatów logiem 

STAG-a) oraz szkolenia poświęcone nowym produktom w ofercie Spółki, koszty sprzedaży w 1H wzrosły o 2 mln 

PLN do 7,8 mln PLN. Wzrost wartości marży brutto ze sprzedaży o 1 mln PLN wraz ze spadkiem kosztów zarządu o 

0,4 mln PLN zniwelowały nieco wyższy poziom kosztów sprzedaży, jednak ostatecznie zysk ze sprzedaży w 1H 

okazał się niższy od ubiegłorocznego o 0,6 mln PLN. 

Saldo pozostałych przychodów operacyjnych spadło w 1H ’14 r. o 0,4 mln PLN do 1,2 mln PLN, natomiast wynik 

na działalności finansowej obniżył się o niemal 0,4 mln PLN do 0,2 mln PLN. Efektywna stopa podatkowa utrzymała 

się na poziomie nieco niższym niż w ubiegłym roku i wyniosła 19,1% (vs. 19,9% rok wcześniej). Zysk netto spadł z 

16,3 do 15,3 mln PLN, natomiast zysk na poziomie EBIT i EBITDA zmniejszył się o 1 mln PLN i 0,3 mln PLN. 

Podobnie jak w ubiegłym roku różnica między wzrostem wskaźników zysku wynikała z bardzo wysokich inwestycji 

w majątek trwały i w rezultacie wyższej niż rok wcześniej amortyzacji (0,7 mln PLN). 

 
 
Otoczenie rynkowe, konkurencyjne i prawne. 

 
Mimo, iż przychody AC SA w kraju stanowią ok. 40% całkowitej sprzedaży Spółki, rynek instalacji LPG jest 

rynkiem globalnym o bardzo wysokim stopniu rozdrobnienia geograficznego. Autogaz jest paliwem alternatywnym 

do benzyny i oleju napędowego, więc funkcjonowanie na pojedynczym rynku nie zapewniłoby odpowiedniej skali 

do utrzymania zadowalającej rentowności.  

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na poziom konsumpcji paliw alternatywnych jest efektywna 

różnica między ich ceną a ceną paliw konwencjonalnych, dotacje rządowe związane ze wzrostem ekologicznej 

świadomości społeczeństw i rządzących oraz sprzyjające środowisko regulacyjne. 
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Globalne trendy cen paliw mimo sporej ingerencji rządzących (podatki akcyzowe i inne) oraz znaczącej roli 

oligopoli (np. OPEC) wynikają z czystej gry rynkowej, a więc ostateczne notowania tych surowców są ustalane przez 

relację popytu i podaży. Według prognoz ExxonMobil, do 2040 r. liczba samochodów osobowych na całym świecie 

wzrośnie z ok. 1 mld dziś do niemal 1,7 mld, jednak zapotrzebowanie na paliwa w tym segmencie mocno spadnie. 

Powodem takiego stanu rzeczy ma być wzrost efektywności nowych samochodów, które coraz częściej będą 

wyposażone w napęd hybrydowy (35% globalnej floty w 2040 r. wg ExxonMobil), ale również inne alternatywne 

systemy silnikowe, w tym CNG i LPG. Patrząc jednak na zużycie paliw w całym transporcie, a zwłaszcza w 

przewozach towarów, które opierają się głównie na oleju napędowym, konsumpcja paliw do 2040 r. wzrośnie o ok. 

60-70% co będzie miało pozytywny wpływ na ceny konwencjonalnych paliw. 

Jesteśmy zgodni co do tego, że coraz większy udział w liczbie samochodów stanowić będą te zasilane paliwami 

alternatywnymi, jednak nie możemy się zgodzić co do ich prognozowanej struktury. Punktem wyjścia do 

przewidywań ExxonMobil jest różnica cen między hybrydami a samochodami na autogaz… na korzyść tych 

pierwszych. Prawdą jest, że samochody napędzane CNG/LPG są dużo droższe od samochodów z napędem 

konwencjonalnym (o ok. 7000 USD) a nawet od hybryd (o ok. 2000 USD), ale głównie w Stanach Zjednoczonych. 

Cena instalacji LPG/CNG na rynkach europejskich wynosi ok. 1000-2000 EUR w zależności od rodzaju jednostki 

napędowej. Wzrost popularności zestawów do konwersji na autogaz oraz pozyskiwane obecnie homologacje na 

tamtejszym rynku zestawione z ogromną różnicą cen między gazem ziemnym a benzyną czy ropą dają ogromny 

potencjał rynkowy dla takich firm jak AC, Landi Renzo czy FSS (BRC). 

W przypadku popytu na autogaz w transporcie zarówno dla scenariusza pesymistycznego kreślonego przez 

analizy ExxonMobil jak również nasze, bardziej optymistyczne prognozy, zapotrzebowanie zwłaszcza na CNG w 

transporcie stanowi niewielką część całkowitej produkcji gazu ziemnego i nie będzie mieć dużego wpływu na 

kształtowanie się cen tego surowca.  

 

Wyk. Ceny ropy i gazu ziemnego w USA i Europie 

 

Źródło: World DataBank, Global Economic Monitor (GEM) Commodities, BM BGŻ 

 

Patrząc na rynek paliw od strony podaży, różnica w produkcji gazu ziemnego i ropy będzie coraz bardziej 

przechylać się w stronę relatywnej nadprodukcji tego pierwszego. Najważniejszy wpływ na kształtowanie się cen 

paliw w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat będzie miała rewolucja łupkowa, która dziś dokonuje się w 

USA, a już wkrótce może przenieść się do innych krajów. Wielkość zasobów gazu ziemnego zarówno tych 

konwencjonalnych jak i alternatywnych (łupki) skłaniają do postawienia tezy, iż w długim terminie ceny CNG będą 

dużo niższe od cen pochodnych ropy naftowej (w przeliczeniu na baryłkę lub nawet wartość energetyczną). 

Preferencyjne traktowanie alternatywnych paliw takich jak LPG czy CNG najczęściej ma swoje źródło w ekologii, 

choć tak jak w przypadku Pakistanu może również chodzić o dywersyfikację mixu energetycznego oraz poprawę 

bilansu obrotów bieżących. W branży transportowej kwestie ekologii mają bardzo duży wpływ na kształt całego 

sektora, co jest efektem przeświadczenia o bardzo szkodliwym wpływie emisji spalin samochodowych na 
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środowisko. Rzeczywistość jest trochę inna, ponieważ przykładowo emisja cząstek stałych w transporcie jest niemal 

trzykrotnie niższa niż emisja w segmencie mieszkaniowym i handlu. 

Spośród paliw węglowodorowych, z racji bardziej jednorodnej pierwiastkowo budowy, LPG oraz CNG są dużo 

bardziej korzystne dla środowiska. W przypadku silników napędzanych paliwami konwencjonalnymi osiągnięcie 

zadowalającego poziomu emitowanych zanieczyszczeń zajęło kilkanaście lat i zostało okupione wzrostem średniej 

ceny samochodu jak również kosztów jego eksploatacji, natomiast silniki na LPG/CNG już kilka lat temu z nawiązką 

spełniały wyśrubowane normy Euro VI. Sporym wyzwaniem dla rynku autogazu jest rosnące znaczenie innych 

napędów alternatywnych takich jak hybrydy czy samochody elektryczne. Mimo to, nie wydaje nam się aby 

wymienione technologie zdominowały rynek alternatywnych napędów samochodowych. Bez ograniczeń w 

przyznawaniu homologacji na montaż zestawów do autogazu, przy obecnych cenach paliw konwencjonalnych, oraz 

obecnej infrastrukturze napęd hybrydowy będzie wypadał znacznie gorzej od instalacji LPG/CNG. Należy jednak 

pamiętać, że cena brutto autogazu, która ostatecznie wpływa na opłacalność konwersji samochodu na LPG/CNG jest 

uzależniona od ustalanych odgórnie stawek akcyzy jak i innych podatków (VAT, opłata paliwowa w Polsce). 

Minimalne stawki akcyzy na paliwa ciekłe w Unii Europejskiej wynoszą 359 EUR/1000l, 330 EUR/1000l oraz 125 

EUR/t dla odpowiednio Pb95, ON oraz LPG, dzięki czemu stosunek ceny gazu LPG do średniej z cen oleju 

napędowego i benzyny wynosi w Europie 48%. 

Niestety nie posiadamy aktualnych danych dotyczących sprzedaży zestawów do LPG i CNG jednak możemy 

powiedzieć, że wzrosty w latach 2005 – 2012 były imponujące. W przypadku LPG liczba zarejestrowanych 

samochodów we wspomnianym okresie rosła średniorocznie o 10,5%, natomiast wzrost liczby samochodów z 

napędem CNG był dwa razy wyższy i wyniósł 21%. Według prognoz Navigant Research liczba samochodów 

zasilanych gazem ziemnym powinna wzrosnąć do 2020 aż o 90% do 34,9 mln sztuk na całym świecie. Niestety nie 

dysponujemy podobnymi prognozami dla rynku LPG jednak w tym przypadku spodziewamy się nieco niższego 

tempa wzrostu. Naszym zdaniem, w pesymistycznym przypadku dynamika sprzedaży AC SA będzie zbliżona do 

wzrostu całego rynku a w realnym scenariuszu polska Spółka powinna rozwijać się szybciej niż rynek. AC SA jest 

jednym z najbardziej efektywnych podmiotów działających na tym rynku, który z uwagi na niskie koszty osobowe 

jest w stanie wyprodukować tańszy produkt lub wypracować wyższą marżę. Jeśli tylko rynek autogazu nie zostanie 

zdominowany przez popyt pierwotny generowany przez koncerny samochodowe, to Spółka ma przed sobą bardzo 

dobre perspektywy. Do tej pory rynek CNG/LPG rozwijał się albo w emerging markets, gdzie szukano przede 

wszystkim większych oszczędności lub dywersyfikacji mixu energetycznego, albo w krajach rozwiniętych (takich 

jak Włochy czy Korea Południowa), które wyższe zużycie CNG w transporcie zawdzięczają uwarunkowaniom 

kulturowym, zwykłym przyzwyczajeniom, ale również preferencyjnym traktowaniu tego paliwa przez państwo. 

Naszym zdaniem obecnie mamy do czynienia z nasyceniem rynków rozwiniętych, w których autogaz stanowi 

obecnie sporą część krajowego mixu paliw wykorzystywanych w transporcie (spadki konwersji we Włoszech o 27% 

w ubiegłym roku, w Korei Pd. również). Obecnie konwersje samochodów na LPG/CNG zyskują na popularności na 

nowych rynkach rozwijających się (Indie, Tajlandia), jednak ciekawsze wydarzenia dzieją się na rynkach 

rozwiniętych. Powoli do świadomości opinii publicznej w najbogatszych krajach świata dociera informacja o 

możliwości wykorzystywania autogazu czy to z pobudek czysto ekologicznych (Europa, w tym przykład Londynu, 

który walczy ze smogiem i nie chce zostać ukarany przez KE za wielokrotne przekroczenie limitów zanieczyszczeń 

powietrza), jak również coraz częściej ze względu na ekonomię (Stany Zjednoczone). Ogromny potencjał rynków 

rozwiniętych przy odrobinie chęci stanowiących prawo może okazać się mocnym czynnikiem wzrostu dla firm 

produkujących zestawy do konwersji. Tym bardziej optymistycznie jesteśmy nastawieni do długoterminowych 

perspektyw Spółki AC SA. 
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Wysoki CAPEX w latach 2011 – 2013. Niższe wydatki inwestycyjne w najbliższej przyszłości. 

 

Łączna wartość inwestycji na rzeczowe aktywa trwałe w latach 2011-2013 r. wyniosła 44 mln PLN, z czego 

przeważającą większość stanowiły wydatki na nowe projekty. Priorytetowym projektem, o którym wspomniano już 

przy okazji debiutu na GPW, było wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii zasilania 

silników. Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych (do 60% poniesionych wydatków) i kosztował ok. 18 

mln PLN. Jego ukończenie w 2012 r. pozwoliło na opracowanie rozwiązań instalacji gazowych kompatybilnych ze 

wszystkimi dostępnymi rodzajami silników w tym z bezpośrednim wtryskiem. 

Wraz z pierwszymi pozytywnymi wynikami prac badawczo-rozwojowych przystąpiono do inwestycji w 

zaplecze produkcyjne, które umożliwi komercjalizację innowacyjnych produktów. Łączne wydatki na inwestycje w 

maszyny i urządzenia wyniosły 6,5 mln PLN a dofinansowanie z funduszy unijnych pokryło połowę poniesionych 

kosztów. 

Dodatkowym wyzwaniem, które również pociągnęło za sobą spore inwestycje była rozbudowa zakładu 

produkcyjnego wraz z reorganizacją istniejących dotychczas struktur. Wraz z ukończeniem ww. inwestycji zakład 

AC SA powiększył się o dodatkowe 3800 m2, natomiast całkowity koszt rozbudowy pochłonął ok. 10 mln PLN. 

Według Zarządu Spółki, o ile tegoroczny CAPEX powinien zamknąć się kwotą 7 mln PLN, tak w przyszłych 

latach wydatki inwestycyjne będą niższe od amortyzacji. Ograniczone odpływy gotówki ze Spółki dają nadzieję na 

poprawę i tak wysokiego (80-100%) wskaźnika wypłaty dywidendy. Przy obecnej cenie dividend yield kształtuje się 

na poziomie 6,5%, co w naszej ocenie jest jednym z powodów, dla których warto kupić akcje AC SA. 
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Wycena 

Wycenę Spółki sporządzono za pomocą: 

 metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (Free Cash Flow to Firm) FCFF, 

 metody porównawczej. 

 

Metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest jedną z najbardziej popularnych metod 

wyceny przedsiębiorstw. Według metody opartej na przepływach pieniężnych, wartość Spółki jest równa sumie 

(zdyskontowanych odpowiednim ważonym kosztem kapitału) przepływów pieniężnych, pomniejszonej o wartość 

długu netto. 

Metoda porównawcza z kolei przedstawia Spółkę na tle popularnych mnożników wyznaczonych dla spółek 

grupy porównawczej. 

Podsumowanie wyceny 

 

Ostateczną cenę otrzymaliśmy obliczając średnią z dwóch wartości – wyceny metodą DCF oraz metodą 

porównawczą, przy zachowaniu równych wag dla każdej z nich. Wyznaczona w ten sposób wartość jednej akcji 

Spółki wynosi 42,56 PLN. Ponieważ cena docelowa jest wyższa od obecnych notowań o 21% zdecydowaliśmy się 

wydać rekomendację KUPUJ dla AC SA. 

 

Tab. Podsumowanie wyceny 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda DCF 51,48 50%

metoda porównawcza 33,64 50%

wycena AC Autogaz 42,56 

obecna cena akcji 35,30 

różnica (%) 21%

wagawycena 1 akcji
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Wycena DCF 

 

Wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały sporządzone przy zachowaniu 

następujących założeń: 

 

 w prognozach zakładamy jedynie rozwój organiczny, nie uwzględniając ewentualnych akwizycji;  

 stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, 

która wynosi 3,5%, premię za ryzyko rynkowe przyjmujemy na poziomie 5,5%; 

 nominalny koszt kapitału obcego przyjmujemy na poziomie 5%; 

 współczynnik beta przyjęliśmy na podstawie relewarowanej bety (czyli uwzględniającej stosunek 

zadłużenia do wartości kapitałów własnych) przy wskaźniku wyjściowym równym 1; 

 wzrost wolnych przepływów po okresie prognozy zakładamy w wysokości 2% w skali roku; 

 efektywna stopa podatkowa wynosi 19%; 

 szacunek nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy został oparty o plany inwestycyjne 

Spółki; dla ostatniego roku prognozy przyjmujemy wydatki inwestycyjne na poziomie 

amortyzacji; 

 nie zakładamy emisji nowych akcji; 

 wartość kapitału własnego w estymacji WACC jest wartością rynkową (szacowaną w wycenie 

DCF); 

 wszystkie wartości wyrażone są nominalnie; 

 cena akcji została wyliczona na dzień 18.09.2014 r. 

 

Tab. Wycena DCF 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

 

(mln PLN) 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Przychody 183,8 202,3 220,7 238,6 255,8 271,9 286,3 298,8 309,0 318,2

EBIT 32,5 34,3 37,5 40,3 42,9 45,3 47,3 49,1 50,4 51,5

Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

NOPLAT 26,3 27,8 30,4 32,6 34,7 36,7 38,4 39,8 40,8 41,7

Amortyzacja 6,4 5,8 6,3 6,4 6,8 7,3 7,7 8,2 8,7 9,2

CAPEX 7,0 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 9,2

Inwestycje w kapitał obrotowy 2,2 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 2,5 2,2 1,8 1,6

FCFF 23,5 25,1 28,0 30,2 32,7 35,1 37,3 39,3 41,0 40,1

Stopa wolna od ryzyka 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

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

Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Koszt kapitału własnego 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

Koszt długu 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Koszt długu po opodatkowaniu 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

% kapitału własnego 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% długu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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

Suma DFCF 216,8

Wartość rezydualna (TV) 584,2

Zdyskontowana TV 262,5

Wartość działalności operacyjnej 479,3

Dług netto -13,9

Wartość kapitału własnego 493,2

Liczba akcji (mln szt.) 9,58

Wartość 1 akcji 51,48 zł



    

 
 

 

 

 

9 

AC SA 

Tab. Analiza wrażliwości wyceny na przyjęte założenia 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

Rys. Determinanty wartości AC SA w wycenie FCFF 
 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

-1,0% 54,62      57,05      59,89      63,24      67,26      

-0,5% 50,99      53,02      55,36      58,09      61,31      

0,0% 47,82      49,52      51,48      53,73      56,35      

0,5% 45,02      46,47      48,11      49,99      52,16      

1,0% 42,54      43,78      45,18      46,76      48,57      

WACC

wzrost FCFF w nieskończoność
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Wycena porównawcza 

 

Wycena porównawcza została sporządzona przy wykorzystaniu wskaźników P/E (stosunek ceny akcji do zysku 

na jedną akcję), EV/EBIT (stosunek wartości przedsiębiorstwa, liczonej jako suma wartości kapitałów własnych i 

długu netto Spółki, do zysku przed oprocentowaniem i opodatkowaniem) oraz EV/EBITDA (stosunek wartości 

przedsiębiorstwa, liczonej jako suma wartości kapitałów własnych i długu netto Spółki, do zysku przed 

oprocentowaniem i opodatkowaniem powiększonego o amortyzację). Do wyceny porównawczej wykorzystaliśmy 

wskaźniki oparte na prognozach na bieżący i przyszły rok obrotowy. Na podstawie wyceny w oparciu o powyższe 

wskaźniki otrzymaliśmy cenę jednej akcji Spółki AC SA na poziomie 33,64 PLN. Jest to wartość niższa od obecnej 

ceny rynkowej o 4,7%. 

 

Tab. Wycena porównawcza 

 

Żródło: BM BGŻ, Bloomberg 

 

 

 

 

  

Kapitalizacja (USD) 2013 2014 P 2015 P 2013 2014 P 2015 P 2013 2014 P 2015 P

LANDI RENZO SPA 162,5 -8,2 126,5 22,3 16,5 10,2 7,6 -5,5 -78,9 38,9

FUEL SYS. SOLUTIONS INC 194,6 11,4 - - 4,6 37,8 8,6 53,7 -6,6 -130,9

PIRELLI & C. 7411,9 9,9 9,0 8,1 7,1 6,7 6,1 16,0 13,4 11,3

LEONI AG 1926,5 11,2 8,7 7,0 6,4 5,5 4,7 14,2 10,8 8,4

VALEO SA 9527,4 11,1 9,3 8,1 6,2 5,5 4,9 17,8 13,2 11,4

STOMIL SANOK S.A. 432,9 15,7 12,2 10,6 10,8 9,0 8,1 19,7 15,1 13,1

ZETKAMA SA 101,8 9,3 8,5 8,2 7,4 6,9 6,6 10,3 9,9 9,7

MEDIANA 10955,1 11,1 9,2 8,2 7,1 6,9 6,6 16,0 10,8 11,3

wskaźniki AC Autogaz SA 9,8 10,0 9,5 8,5 8,3 8,1 12,7 13,0 12,1

-12,1% 9,0% 15,5% 19,4% 21,2% 22,9% -20,9% 20,2% 7,1%

Wycena 1 akcji (PLN) 33,64     

EV/EBIT EV/EBITDA P/E

Premia/dyskonto
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Wyniki finansowe 

Wyniki finansowe za 2013 r. 

 

W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży AC Autogaz SA wzrosły o 7,6% do 171 mln PLN, przy czym wzrost 

zanotowany w kraju sięgnął 8,6%, natomiast sprzedaż eksportowa wzrosła o 6,9%. Największy pod względem 

obrotów segment operacyjny, czyli sekwencyjne systemy autogaz, wzrósł o 5% r/r. Był to najsłabszy wynik od 2009 

r. jednak w porównaniu do największych konkurentów (np. Landi Renzo) i całego rynku sprzedaż ACG w tym 

segmencie wypadła całkiem dobrze. Sprzedaż mniej popularnych systemów podciśnieniowych w zasadzie się nie 

zmieniła, natomiast największe wzrosty odnotował segment zestawów do haków holowniczych (+45,3%). 

Marża brutto ze sprzedaży wzrosła w relacji r/r o 0,77 p.p., natomiast w ujęciu wartościowym odnotowano ok. 

10% wzrost zysku na tym poziomie. Współczynnik kosztów sprzedaży do przychodów wzrósł o 1,2 p.p. do 7,8% i 

jest to piąty rok z rzędu, kiedy obserwujemy wyższy od dynamiki przychodów wzrost kosztów sprzedaży. Na 

poziomie kosztów ogólnego zarządu od dwóch lat panuje odwrotna tendencja. W ubiegłym roku współczynnik 

kosztów do przychodów spadł o 0,3 p.p. do 7%.  

Saldo pozostałych przychodów operacyjnych wzrosło w ub. r. o 1,8 mln PLN do 2,8 mln PLN (głównie na skutek 

rozliczenia otrzymanego dofinansowania), natomiast wynik na działalności finansowej obniżył się o niemal 2 mln 

PLN do 0,2 mln PLN. Efektywna stopa podatkowa utrzymała się na poziomie zbliżonym do tego z lat poprzednich 

(ok. 20 – 20,5%). Zysk netto wzrósł z 25,06 do 26,74 mln PLN, natomiast zysk na poziomie EBIT i EBITDA 

powiększyły się o niemal 13 i 16% do 33,2 i 38,2 mln PLN. Duża różnica między wzrostem tych dwóch miar wynika 

z bardzo wysokich inwestycji w majątek trwały i w rezultacie wyższej o 1,34 mln PLN amortyzacji. 

Poziom przepływów operacyjnych obniżył się z 33 mln PLN do 24 mln PLN, do czego w największym stopniu 

przyczynił się wzrost inwestycji w kapitał obrotowy. (-8,9 mln PLN vs. +2,8 mln PLN w 2012 r.). Przepływy 

pieniężne z działalności inwestycyjnej wzrosły z -22 mln PLN do -6,7 mln PLN. W latach 2011-2013 r. nakłady na 

rzeczowe aktywa trwałe wyniosły łącznie ok. 15 mln PLN, jednak wraz z zakończeniem budowy hali produkcyjnej 

dla segmentu wiązek oraz centrum badawczo rozwojowego (łączne nakłady szacowane w prospekcie Spółki były 

zbliżone do 30,5 mln PLN) plan inwestycyjny został zrealizowany. W najbliższych latach spodziewamy się spadku 

wydatków CAPEX i tym samym wzrostu wolnych przepływów. Z uwagi na tradycyjnie wysoki wskaźnik wypłaty 

dywidendy (80% - 20 mln PLN), ale również brak wpływów z tyt. kredytu przepływy pieniężne z działalności 

finansowej spadły z -12,5 mln PLN do -22,7 mln PLN. Poziom gotówki w Spółce spadł z 19,1 mln PLN do prawie 14 

mln PLN. 

 

Tab. Wyniki finansowe i prognoza 

 

Źródło: Prezentacja Spółki 
 
 
 
 
 

1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 P

przychody 39,1 53,1 36,1 30,6 42,6 48,2 42,7 37,5 45,1 51,7 46,0

zmiana r/r 16,1% 9,9% 0,3% 34,0% 8,4% -11,0% 19,1% 22,5% 3,4% 2,5% 2,5%

zysk ze sprzedaży 11,6 18,5 11,5 9,3 12,7 16,9 14,0 12,0 13,8 16,7 14,5

EBITDA 7,5 14,1 7,6 3,7 9,2 13,0 9,7 6,3 9,6 12,3 10,3

EBIT 6,7 13,3 6,7 2,7 8,0 11,8 8,4 5,0 8,0 10,7 8,7

zysk netto 5,5 10,6 6,9 2,1 6,6 9,7 6,6 3,8 6,6 8,7 6,8

marża brutto na sprzedaży 29,6% 34,8% 31,9% 30,3% 29,8% 35,0% 32,7% 32,0% 30,6% 32,4% 31,5%

marża operacyjna 17,21% 25,06% 18,54% 8,76% 18,78% 24,42% 19,79% 13,40% 17,81% 20,65% 18,96%

marża netto 13,92% 19,90% 19,22% 6,87% 15,54% 20,15% 15,51% 10,07% 14,71% 16,76% 14,87%

przepływy z działalności operacyjnej 8,0 10,8 4,2 10,1 3,6 4,6 9,8 6,2 5,5 4,0 -

przepływy z działalności inwestycyjnej -4,9 -33,1 18,7 -2,4 -8,2 6,9 -2,2 -3,2 -3,4 -2,5 -

przepływy z działalności finansowej 0,7 4,8 -18,3 0,2 0,9 -4,1 -20,1 0,5 0,0 1,4 -
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Wyniki finansowe 1H ’14 r. 

 

W 1H ’14r. przychody ze sprzedaży AC Autogaz SA wzrosły o 6,6% do 97 mln PLN, na co największy wpływ miał 

wzrost sprzedaży r/r w segmentach: podciśnieniowych systemów LPG (0,3 mln PLN, +28%), pozostałych wyrobów i 

usług (+1,1 mln PLN) oraz towarów i materiałów (+1,5 mln PLN, +81%). Z uwagi na wysokie wzrosty w ostatnim z 

wymienionych segmentów udział przychodów ze sprzedaży produktów własnych spadł w pierwszej połowie roku o 

3,24 p.p. co było spowodowane zmianą sposobu rozliczania przychodów realizowanych na Dalekim Wschodzie. Aby 

uzyskać porównywalność danych do segmentu sprzedaży zestawów i części do autogazu należałoby dodać ok 2,2 

mln PLN. Oprócz tego w ofercie Spółki pojawiły się także zbiorniki na LPG, które także przynależą do kategorii 

towary. 

Ze względu na zwiększone wydatki związane z marketingiem i reklamą (brandowanie warsztatów logiem 

STAG-a) oraz szkolenia poświęcone nowym produktom w ofercie Spółki, koszty sprzedaży w 1H wzrosły o 2 mln 

PLN do 7,8 mln PLN. Wzrost wartości marży brutto ze sprzedaży o 1 mln PLN wraz ze spadkiem kosztów zarządu o 

0,4 mln PLN zniwelowały nieco wyższy poziom kosztów sprzedaży, jednak ostatecznie zysk ze sprzedaży w 1H 

okazał się niższy od ubiegłorocznego o 0,6 mln PLN. 

Saldo pozostałych przychodów operacyjnych spadło w 1H ’14 r. o 0,4 mln PLN do 1,2 mln PLN, natomiast wynik 

na działalności finansowej obniżył się o niemal 0,4 mln PLN do 0,2 mln PLN. Efektywna stopa podatkowa utrzymała 

się na poziomie nieco niższym niż w ubiegłym roku i wyniosła 19,1% (vs. 19,9% rok wcześniej). Zysk netto spadł z 

16,3 do 15,3 mln PLN, natomiast zysk na poziomie EBIT i EBITDA zmniejszył się o 1 mln PLN i 0,3 mln PLN. 

Podobnie jak w ubiegłym roku różnica między wzrostem wskaźników zysku wynikała z bardzo wysokich inwestycji 

w majątek trwały i w rezultacie wyższej niż rok wcześniej amortyzacji (+0,7 mln PLN). 

 

Charakterystyka Spółki 

AC Autogaz rozpoczęło swoją działalność w 1986 r. od produkcji podgrzewaczy oleju napędowego do silników 

Diesla. Z każdym rokiem Spółka rozszerzała swoją ofertę o nowe elementy do systemów elektroniki samochodowej. 

W 1999 r. firma zaczęła produkować systemy instalacji gazowych do samochodów. Obecnie przedmiotem 

działalności AC Autogaz jest: 

 

 produkcja sekwencyjnych systemów wtrysku gazu wraz z rozszerzającą się paletą sterowników i 

modułów, która pozwala na instalacje systemów w nowych pojazdach;  

 produkcja podciśnieniowych systemów LPG, które mają zastosowanie w starszych, mniej 

zaawansowanych technologicznie samochodach; 

 produkcja zestawów do haków holowniczych, na którą składają się wiązki elektryczne wraz z 

modułami; 

 handel komponentami do instalacji i innymi. 

  

Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym brandem AC Autogaz jest marka STAG, będąca 

niekwestionowanym liderem polskiego rynku podzespołów do autogazu. Uzupełnieniem oferty produktów 

własnych jest sprzedaż i dystrybucja części i komponentów takich jak: bezpieczniki, skrzynki bezpieczników, 

gniazda bezpieczników, opaski i taśmy zaciskowe i wiele innych. Wśród licznej grupy klientów znajduje się 99 

Autoryzowanych Serwisów STAG, którym Spółka oferuje wsparcie marketingowe i techniczne. 

W strukturze asortymentowej aż 81% stanowią najbardziej popularne sekwencyjne systemy autogaz. Spółka 

ma również w ofercie systemy podciśnieniowe mające zastosowanie w starszych samochodach, jednak w ubiegłym 

roku ich sprzedaż miała tylko 3% udział w przychodach ogółem. Kategorią, która w ostatnich latach mocno się 

rozwija jest produkcja zestawów do haków holowniczych, której udział w przychodach wzrósł z 6,2% do 8,4% w 

ostatnim roku. Pod względem rentowności poszczególnych segmentów zarówno sprzedaż systemów autogaz jak 
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również zestawów do haków odznacza się marżą brutto powyżej 30%, natomiast rentowność segmentu 

podciśnieniowych systemów autogaz kształtuje się w okolicach 5-10%. 

 

Wyk. Asortymentowa struktura sprzedaży AC 

 

Źródło: Sprawozdania Spółki 

 

Z kolei struktura geograficzna jest zdominowana przez sprzedaż krajową, choć w ostatnich latach rozwija się 

ona wolniej od sprzedaży eksportowej. W 2012 r. jej udział w strukturze przychodów wynosił niemal 40%, podczas 

gdy w 2013 r. wskaźnik ten spadł r/r o 2,3 p.p. Dzięki bardzo dobrym wynikom w ub. r. sprzedaż ujęta w 

zestawieniu jako Pozostała Europa przeskoczyła w zestawieniu Azję i Oceanię i zajęła drugie miejsce z prawie 25% 

udziałem. Na kategorię Pozostała Europa przede wszystkim składają się kraje Wspólnoty Niepodległych Państw 

oraz Bałkany. Według danych ze Sprawozdania Zarządu za 2013 r. ok. 46% przychodów ogółem stanowiła sprzedaż 

denominowana w EUR, 14% to przychody uzyskiwane w USD natomiast reszta (40%) to sprzedaż w PLN. Wśród 

kosztów wytworzenia wyrobów również dominuje EUR (54%), natomiast dolar oraz złoty stanowią odpowiednio 

9% i 37% w strukturze walutowej. 

 

Wyk. Struktura eksportu 

  

Źródło: Sprawozdanie Spółki 

 

Sprzedaż produktów AC Autgoaz w Polsce jest prowadzona za pośrednictwem dystrybutorów części i 

podzespołów samochodowych, zarówno broadlinerów jak i wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się 

rynkiem autogazu. Sprzedaż zagraniczna jest prowadzona w oparciu o lokalnych dystrybutorów, którzy najczęściej 

uzyskują wyłączność na dystrybucję zestawów pod marką STAG. 

Oprócz produkcji systemów instalacji CNG/LPG AC Autogaz zajmuje się produkcją wiązek elektrycznych dla 

przemysłu motoryzacyjnego. Są to przede wszystkim wiązki: do haków holowniczych, przewody akumulatorowe 

(masowe), wiązki do samochodowych instalacji gazowych, wiązki elektryczne do ciągników firmy FARMER oraz 

wiązki do wózków widłowych, motocykli oraz samochodów specjalistycznych (ambulansów, wozów straży 
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pożarnej). Zdolności produkcyjne firmy wynoszą około 40 tys. wiązek miesięcznie złożonych z ponad 55 

przewodów każda. AC Autogaz głównie zajmuje się obróbką przewodów o przekroju od 0,35mm2 do 2,5mm2 i 

długości od 60 mm do 10 000 mm. Sprzedaż wiązek do haków elektronicznych stanowiła w 2013 8,4% przychodów 

ogółem. Od lat dziewięćdziesiątych firma współpracuje z niemiecką firmą Rameder Anhängerkupplungen & 

Autoteile GmbH w zakresie dostarczania wiązek elektrycznych do haków samochodowych. W 2012 obie firmy 

podpisały umowę o współpracy, która zapewnia polskiej Spółce minimalne przychody na poziomie 3 mln EUR w 

2013 r., 3,25 mln EUR w 2014 r. oraz 3,8 mln EUR w 2015. Niemiecka spółka posiada ok. 60% udziału w niemieckim 

rynku sprzedaży zestawów haków holowniczych. 

 

Rynek LPG na świecie 

 
LPG jest mieszaniną propanu i butanu otrzymywaną wskutek rafinacji ropy (kraking i uwodornienie lub ich 

wyodrębnienia w procesie przetwarzania gazu ziemnego. Według Międzynarodowej Agencji Energii ok. 60% 

globalnej podaży płynnych węglowodorów1 jest produkowane właśnie z gazu ziemnego, podczas gdy w Stanach 

Zjednoczonych wskaźnik ten sięga aż 75%, natomiast w Europie jedynie 37%. Struktura płynnych węglowodorów 

jest różna w zależności od źródła ich pochodzenia: przetwarzanie gazu daje aż 42% etanu oraz 45% LPG (propan i 

butan w połączeniu z izobutanem), natomiast w krakingu ropy otrzymujemy 5% etanu oraz 63% LPG.  

 

Rys. Różnice w strukturze  płynnych węglowodorów w zależności od źródła ich produkcji 

 

Źródło: Energy Information Administration 

 

W 2012 r. globalna produkcja skroplonego gazu wyniosła 273,7 mln ton i była wyższa od globalnej konsumpcji 

o 9,8 mln ton. Największym producentem LPG na świecie były Stany Zjednoczone, gdzie wytworzono ok. 20% 

globalnej podaży. Na podium znalazła się również Arabia Saudyjska (27,6 mln ton – 10,1%) oraz Chiny (21,7 mln 

ton – 7,9%), natomiast na czwartym miejscu uplasowała się Rosja (13,4 mln ton - 4,9%).  Do największych 

konsumentów tego paliwa zalicza się USA (53,8 mln ton – 20,3%), Chiny (23,8 mln ton – 9%) oraz Arabię Saudyjską 

(21,3 mln ton – 8%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Oprócz składników LPG kategoria ta zawiera również etan a także cięższe frakcje takie jak pentan czy naftę. 
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 Wyk. Najwięksi producenci (w.l.) i konsumenci (w.p.) LPG na świecie (w mln ton) 

  

Źródło: POGP 
 

Według danych za 2012 r. największymi eksporterami LPG były kraje należące do Rady Współpracy Zatoki 

Perskiej (GCC – Gulf Cooperation Council) tj. Katar (10,7 mln ton), Zjednoczone Emiraty Arabskie (8,2 mln ton) i 

Arabia Saudyjska (7,5 mln ton), jednak ostatnie szacunki Agencji Informacji Energii (EIA) mówią, że w 2013 r. w 

klasyfikacji największych eksporterów prowadzi USA. Amerykańskie szacunki mówią o 10,5 mln ton LPG 

sprzedanego poza granicami kraju, co oznacza niemal 60% wzrost r/r. 

Niemniej jednak to kraje Bliskiego Wschodu w dalszym ciągu są odpowiedzialne za 50% z szacowanego na 63 

mtpa2 globalnego eksportu LPG, który w przybliżeniu jest równy wartości azjatyckiego importu (35 mtpa). 

Mechanizmem łączącym największych eksporterów (GCC) z największymi importerami (kraje azjatyckie) jest tzw. 

Cena Kontraktowa (Contract Price – CP), ustalana przez Saudi Aramco – saudyjską firmę kontrolowaną przez 

państwo. Od 1994 r. kiedy wprowadzono ww. mechanizm Cena Kontraktowa pozostaje najważniejszym 

odniesieniem dla ustalania cen w międzynarodowych handlu LPG. Cena Kontraktowa jest niejako ustalana odgórnie, 

dlatego kraje importujące LPG z nadzieją spoglądają w stronę Stanów Zjednoczonych, gdzie ceny tego paliwa są 

wynikiem czystej gry rynkowej. 

Kluczowym czynnikiem, który ma i będzie miał największy wpływ na ceny kształtujące się na rynku LPG jest 

rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych. O ile w całym 2008 r. eksport LPG wyniósł 2,11 mln ton, tak w 

ubiegłym roku sprzedaż poza granice USA wyniosła ok. 10,5 mln ton. Z uwagi na fakt, iż ok. 62% amerykańskiego 

eksportu trafia na rynki Ameryki Łacińskiej nie można jeszcze mówić o zaburzeniu światowej równowagi cen, co 

bardzo dobrze ilustrują zbliżone do pięcioletnich średnich ceny kontraktów na zakup saudyjskiego propanu i 

butanu. Niemniej jednak, coraz większa część analityków rynkowych przyznaje, że sytuacja w Stanach 

Zjednoczonych prędzej czy później odbije się na globalnym rynku LPG, jednak skala zmian jest uzależniona od m. in. 

rosnącego popytu wewnętrznego oraz skali wzrostu popytu na dalekowschodnich rynkach. Dodatkowo, spore 

różnice w kosztach transportu między dominującym regionem GCC oraz Stanami Zjednoczonymi sprawiają, że 

import amerykańskiego LPG w Azji jest jeszcze mało opłacalny. Całkowite koszty dostawy tony amerykańskiego 

LPG do Tokio to ok. 200 USD na tonę, a więc różnica między ceną w Japonii oraz ceną w Zatoce Meksykańskiej musi 

być nieco wyższa od ww. kwoty.  Głównymi czynnikami, które będą mieć wpływ na wielkość amerykańskiego 

eksportu LPG są wielkość amerykańskiej produkcji, tempo wzrostu popytu wewnętrznego oraz rozwój 

infrastruktury. 
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Wyk. Produkcja (l.w.) i eksport (p.w) LPG w USA (mln ton) 

 

Źródło: Oxfordenergy.gov, POGP 

 

Według danych EIA, produkcja płynnych węglowodorów w USA wzrosła z 1,74 mln b/d  w 2007 r. do 2,71 mln 

baryłek w 2014 r. (dane narastająco za 1Q). Jeśli scenariusz bazowy agencji dotyczący wydobycia gazu łupkowego 

zostanie zrealizowany, w perspektywie do 2020 r. produkcja ma wzrosnąć do 4,5 mln baryłek na dzień. Wśród 

składników wewnętrznego popytu na LPG najbardziej przewidywalnymi są zapotrzebowanie gospodarstw 

domowych oraz rolnictwo, natomiast największą zmiennością cechują się transport oraz przemysł petrochemiczny. 

Ten ostatni przeżywa prawdziwy renesans i jest z związany z ogólnym wzrostem podaży płynnych węglowodorów 

w Stanach Zjednoczonych, choć ich struktura zmieniła się na przestrzeni lat. Wzrost podaży etanu w relacji do 

ciężkich frakcji i jednocześnie spadek ceny tego pierwszego względem drugich doprowadziło do sytuacji, w której 

produkcja etylenu w procesie krakingu parowego (etanowgo) jest dużo bardziej efektywna od krakingu naftowego. 

W efekcie krakingu etanu powstaje znacznie więcej samego etylenu, jednak produkcja propylenu oraz butadienu 

drastycznie spada, przez co rośnie popyt na tzw. celowe wytwarzanie tych węglowodorów (on-purpose 

manufacturing). 

Według szacunków Booz&Company do 2015 r. niedobór światowej podaży propylenu osiągnie poziom 3 mtpa, 

w połowie jako efekt otwarć nowych krakerów w USA a w drugiej jako efekt zamknięć starych instalacji w Europie. 

Jeśli spełnią się założenia dotyczące nowych inwestycji w krakery etanu w Chinach, Iraku oraz Rosji, to przed 2025 

r. braki w podaży propylenu mogą sięgnąć nawet 14 mtpa.  

O ile celowa produkcja butadienu jest słabo opłacalna zwłaszcza przy jego zaskakująco niskich cenach 

związanych z uruchomieniem dużej ilości mocy produkcyjnych w Chinach, tak rośnie zainteresowanie celowym 

wytwarzaniem propylenu, który powstaje w procesie odwodornienia propanu dostępnego z gazów łupkowych. 

 

Tab. Produkty otrzymywane z termicznego rozkładu (jako % masy) 

  

Źródło: Richer, Löhr I Koenig,  

 

Na terenie USA powstaje obecnie kilka instalacji PDH (odwodornienia propanu) w związku z czym do ok. 2018 

r. zapotrzebowanie na propan zgłaszane przez amerykańskie zakłady będzie rosło (o ok. 11% do 1,21 baryłek/d lub 

ok. 38,3 mtpa do 2015 r.), a malejąca stopa zwrotu ograniczy dalsze inwestycje w PDH. Co do infrastruktury 

przesyłowej, to nie będzie ona stanowić ograniczenia eksportu, tym bardziej, że już dziś USA posiadają możliwość 

eksportu ok. 0,4 mln baryłek LPG dziennie. Dodatkowo przed końcem 2016 r. mają zostać uruchomione inwestycje 
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umożliwiające wysłanie za granicę ok. 0,7 mln baryłek/d. Według prognoz Booz&Company, w 2015 r. amerykański 

eksport propanu osiągnie poziom 1 mln b/d (ok. 33 mtpa). 

Jednym z kluczowych rynków na świecie, który dodatkowo najszybciej się rozwija jest Azja a w szczególności 

Chiny. Możliwości produkcyjne PDH w tym kraju sięgają 5,36 mtpa, natomiast w przygotowaniu znajdują się 

projekty, których moce są zbliżone do 4,74 mtpa. Ukończenie tych inwestycji zwiększy i tak całkiem spory popyt na 

na zagraniczny, czystszy od chińskiego propan, co może mieć znaczenie przy ustalaniu długoterminowej równowagi 

cen. Według prognoz Booz&Co, między 2015 i 2016 r. globalne moce PDH wzrosną trzykrotnie do 12 mtpa, 

natomiast moce MTP (instalacje produkujące propylen z metanu) wyniosą 6 mtpa (1,5 mtpa dziś). 

Równie ważne znaczenie dla równowagi na globalnym rynku LPG będzie mieć popyt wewnętrzny w krajach 

będących członkami Rady Współpracy Zatoki Perskiej. W Arabii Saudyjskiej ok. 70% produkcji przeznaczana jest na 

eksport, podczas gdy prawie 90% z mieszanki zatrzymanej w kraju trafia do saudyjskiego przemysłu 

petrochemicznego. Mimo to, sektor przemysłu petrochemicznego w dalszym ciągu jest subsydiowany, bowiem do 

tej pory produkcja przemysłowa w Arabii nie wytwarzała zbyt dużej wartości dodanej a zatrudnienie w branży było 

stosunkowo niewielkie. Bardzo dużą przewagą saudyjskiego sektora przemysłu petrochemicznego jest ustalona na 

bardzo niskim poziomie gwarantowana cena etanu, będącego głównym surowcem w procesie produkcji związków 

ropopochodnych. Mimo przewag cenowych, jakościowa zmiana w arabskim sektorze petrochemicznym może 

dokonać się jedynie poprzez większe wykorzystanie bardziej skomplikowanych węglowodorów takich jak nafta, 

butan i propan, co może wpływać na globalne ceny LPG. Eksport LPG w Arabii Saudyjskiej spadał średnio o 12% 

rocznie w okresie 2007-2012, a w najbliższej przyszłości najbardziej optymistycznym scenariuszem jest jego 

utrzymanie na poziomie zbliżonym do 8 mtpa. W pozostałych krajach Bliskiego Wschodu takich jak Katar czy 

Zjednoczone Emiraty Arabskie eksport jest raczej na krzywej wznoszącej, jednak podobnie jak w Arabii Saudyjskiej 

dużo będzie zależało od popytu wewnętrznego. 

Jeśli przyjmiemy globalny niedobór propylenu na poziomie 3 mtpa w 2015 r. to prognozowany przez AT 

Kearney wzrost produkcji propanu z gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych z nawiązką pokryje zgłaszane 

zapotrzebowanie, oczywiście o ile prognozy dotyczące budowy instalacji PDH również się zrealizują. Wydaje się, że 

mimo zmiany struktury produkcji węglowodorów presja na ceny propanu-butanu będzie wysoka, dlatego 

opłacalność samochodowych instalacji gazowych zasilanych LPG powinna wzrosnąć. 
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Charakterystyka rynku LPG w Polsce 

Konsumpcja LPG w Polsce znajduje się w łagodnym trendzie spadkowym.  W ostatnim roku wyniosła ona 2150 

tys. ton i była o 30 tys. ton tj. o 1,4% mniejsza niż w 2012 r. W dalszym ciągu gros konsumpcji propanu-butanu 

pochodzi z importu, w którym największy udział mają takie kraje jak: Rosja, Kazachstan, Białoruś i Litwa. 

 

Wyk. Struktura geograficzna importu LPG do Polski (l.w.) oraz struktura importu wg. transportu (p.w.) 

  

Źródło: POGP 

 

Według danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego w Polsce w ostatnim roku nastąpił spadek krajowej 

produkcji gazu ziemnego o 5% do poziomu 340 tys. ton natomiast eksport wzrósł o 119,5% do 270 tys. ton.  

Głównymi kierunkami sprzedaży LPG są: Niemcy, Czechy i Słowacja. Największy udział w strukturze konsumpcji ma 

segment autogazu, którego udział od czterech lat sięga 73%. Pozostała część rynku przypada na gaz w butlach do 

urządzeń grzewczych (14,2%) i gaz w zbiornikach do ogrzewania pomieszczeń (12,5%). 

 

Rys. Konsumpcja paliw w Polsce (mln m3) 

 

Źródło: POPHiN 

 

Od kilku lat rynek gazu w butlach odnotowuje spadki. W 2011 wynosił on 330 tys. ton, podczas gdy w ubiegłym 

roku jego wolumen sięgnął jedynie 305 tys. ton.  Spadki te są charakterystyczne dla większości krajów UE, co jest 

skutkiem wzrostu popularności urządzeń działających w oparciu o gaz ziemny. Wzrost sprzedaży gazu luzem był 

efektem wyższego zużycia LPG m.in. w przemyśle i rolnictwie. Ilość zbiorników do przechowywania gazu (z 
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wyłączeniem butli do kuchenek) wzrosła w ubiegłym roku o 3,2% do 85 tys. sztuk. Pomimo wzrostu liczby 

samochodów z instalacją gazową, ogólna konsumpcja autogazu LPG również spada. 

   Ok. 90% (1,8 mln ton) importowanego gazu jest dostarczane do 

Polski koleją, natomiast pozostała część trafia do naszego kraju drogą 

morską i transportem drogowym. Wobec ewentualnego wzrostu podaży i 

eksportu propan-butanu za oceanem, wymagana jest odpowiednia 

infrastruktura portowa, która będzie mogła odebrać większą ilość paliwa. 

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa morskie terminale przeładunku LPG: w 

Gdańsku i Gdyni. Terminal gazowy w Gdyni został oddany do użytku w 

2006 r. i posiada zdolności przeładunkowe na poziomie ok. 250 tys. 

Zdolności przeładunkowe portu LPG w Gdańsku są dwa razy większe, co 

oznacza, że łączne możliwości obu portów są wykorzystywane tylko w 

niewielkim stopniu (ok. 15-20%). 

 

 Rynek autogazu  

Do trzech podstawowych czynników, które mają wpływ na konsumpcję paliw alternatywnych a co za tym idzie 

zakup instalacji LPG/CNG należą: 

 

 efektywna różnica między ceną paliw konwencjonalnych i autogazu z uwzględnieniem zużycia na taką 

samą liczbę przejechanych km; 

 dotacje rządowe promujące wykorzystywanie paliw alternatywnych jako mniej uciążliwych dla 

środowiska a także ze względu na krajowe bezpieczeństwo wynikające z dywersyfikacji struktury paliw; 

 sprzyjające środowisko regulacyjne. 

 

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia LPG stosunek ceny tego paliwa do ceny benzyny/ON w krajach 

należących do UE wynosi ok. 54%. Mimo ostatnich spadków cen ropy naftowej długoterminowe prognozy nie 

pozostawiają złudzeń, że o ile polityka UE w kwestii promowania czystej energii nie zmieni się, LPG/CNG pozostanie 

najtańszym z paliw wykorzystywanych w transporcie. Ceny paliw w nierozłączny sposób wiążą się z polityką 

ekologiczną, na którą w UE stawia się ogromny nacisk, stąd promocja mniej uciążliwego dla środowiska gazu ma 

swoje odzwierciedlenie w minimalnych stawkach akcyzy ustanowionych przez dyrektywę EC/2003/96. 

 

Tab. Minimalne stawki akcyzy 

  

 Źródło: „An LPG Industry Roadmap”  AEGPL 

 

Jak bardzo krajobraz rynku zmienia się pod wpływem odgórnych regulacji widać na przykładzie silników z 

napędem diesela. Według ostatnich badań naukowców z Uniwersytetu Luksemburskiego3, bez mocnej promocji 

tego napędu przez Komisję Europejską w latach 90, naturalny stan równowagi dla udziału diesela w całym 

europejskim parku samochodowym wyniósłby ok. 15% vs. 35,5% aktualnie. W ostatnich latach udział samochodów 

wykorzystujących silniki wysokoprężne w rejestracjach nowych samochodów sięgnął ponad 60% i choć zmiany 

związane z wejściem w życie norm Euro VI nie są dla tej kategorii pojazdów sprzyjające, nie wydaje się żeby mix 

samochodów miał się znacząco zmienić. Według prognoz Axens z 2011 r., zużycie oleju napędowego w strukturze 

                                                 
3 http://www.enveurope.com/content/25/1/15 

Minimalna stawka akcyzy 1 stycznia 2010 1 stycznia 2012 1 stycznia 2014

Benzyna EUR/1000l 359 359 359

Diesel EUR/1000l 330 330 330

LPG EUR/t 125 125 125

Wyk. Rynek LPG  w Polsce

Źródło: Polska Organizacja Gazu Płynnego

73,3%

14,2%

12,5%
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zużycia paliw ogółem wzrośnie z 25,4% w 2009 r. do 30,5% w 2020 r., dlatego coraz częściej pojawia się pytanie 

kiedy wzmożony popyt pociągnie za sobą ceny tego paliwa a oszczędności wynikające z preferencyjnego 

traktowania diesela znikną. O ile kilkadziesiąt lat temu europejski przemysł paliwowy dysponował sporymi 

nadwyżkami podaży średnich destylatów ropy, co było związane ze wzrostem popularności gazu ziemnego do 

zastosowań grzewczych, tak od długiego czasu diesel jest w Europie paliwem deficytowym. 

 

Wyk. Struktura średnich cen detalicznych paliw w Polsce (w PLN) 

 

Źródło: POPHiN 

 

Jednym z powodów, dla których samochody z silnikiem wysokoprężnym cieszyły się preferencyjnymi stawkami 

różnego rodzaju opodatkowania, jest niższa emisja dwutlenku węgla w porównaniu do samochodów zużywających 

benzynę. Gdy temat ocieplenia klimatu pojawił się w masowej świadomości kilkadziesiąt lat temu, nie zważano na 

poziom emisji pozostałych, bardziej szkodliwych substancji, których silniki wysokoprężne produkują dużo więcej. 

W szczególności chodzi tu o cząstki stałe oraz tlenki azotu, których poziom emisji dla diesla jest kilkukrotnie 

wyższy. To właśnie z uwagi na zanieczyszczenie tymi substancjami Komisja Europejska w lutym br. pozwała Wielką 

Brytanię o wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm, z czym według ostatnich doniesień postanowiono 

walczyć za pomocą dodatkowych opłat za użytkowanie diesli w najbardziej zanieczyszczonych regionach Londynu.  

 

Tab. Europejskie normy spalin dla pojazdów osobowych (w g/km) 

  

 
Źródło: europa.eu 

 

Z drugiej strony, w świetle ostatnich badań ONZ transport wykorzystujący silniki wysokoprężne nie powinien 

być wrogiem numer jeden dla ekologów oraz rządzących obawiających się sankcji ze strony Unii Europejskiej. W 

przypadku zanieczyszczeń cząstkami stałymi sektor transportowy odpowiada za 15-16% emisji, podczas gdy sektor 

określony jako „handel, instytucje i gospodarstwa domowe” emituje od 41-52% w strukturze emisji ogółem. 

Niemniej jednak, wyciągnięcie konsekwencji wobec właścicieli samochodów wydaje się najbardziej wygodnym dla 

Poziom Wprowadzenie CO HC NMHC NOx HC+NOx PM

Euro 1 lip-92 2,72 - - - 0,97 0,14
Euro 2 sty-96 1 - - - 0,7 0,08
Euro 3 sty-00 0,64 - - 0,5 0,56 0,05
Euro 4 sty-05 0,5 - - 0,25 0,3 0,025
Euro 5 wrz-09 0,5 - - 0,18 0,23 0,005
Euro 6 wrz-14 0,5 - - 0,08 0,17 0,005

Euro 1 lip-92 2,72 - - - 0,97 -
Euro 2 sty-96 2,2 - - - 0,5 -
Euro 3 sty-00 2,3 0,2 - 0,15 - -
Euro 4 sty-05 1 0,1 - 0,08 - -
Euro 5 wrz-09 1 0,1 0,068 0,06 - 0,005*

Euro 6 wrz-14 1 0,1 0,068 0,06 - 0,005*

Diesel

Benzyna

CO - tlenek 

węgla

HC - suma 

węglowodorów

NMHC - węglowodory 

niemetanowe

NOx - tlenki 

azotu

HC+NOx - łączna masa 

węglowodorów i tlenków azotu

PM - cząstki 

stałe
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rządzących rozwiązaniem, dlatego można oczekiwać zwrotu w kierunku paliw alternatywnych takich jak LPG/CNG, 

które emitują nieporównywalnie mniej zanieczyszczeń. 

Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla silników wysokoprężnych jest również nowa norma emisji spalin dla 

samochodów osobowych, która wejdzie w życie 1 września 2015 r. W przypadku diesla spełnienie wyśrubowanych 

norm ekologicznych wiąże się ze wzrostem ceny jednostki napędowej oraz wzrostem kosztów późniejszej 

eksploatacji, co wynika z innej konstrukcji systemu wtrysku, wyższego ciśnienia w cylindrach oraz zużycia filtrów 

cząstek stałych. 

Tak jak wcześniej wspomniano, obecnie większą wagę przywiązuje się do emisji cząstek stałych oraz tlenków 

azotu, jednak w dalszym ciągu jednym z kluczowych obszarów poprawy standardów emisji jest produkcja 

dwutlenku węgla. Jeszcze w 1998 r. europejscy producenci sami zobowiązali się do ograniczenia średniej emisji CO2 

do poziomu 140 g/km w 2008 r., jednak cel ten nie został osiągnięty. W konsekwencji problemem zajęła się Komisja 

Europejska, która określiła limit średniego zużycia na 130g/km w 2015 r. oraz 95 g/km w 2021 r. Porównując 

parametry głównych rodzajów paliw najkorzystniej wypada olej napędowy, którego spalanie emituje mniej 

dwutlenku węgla niż benzyny. Mimo to, z uwagi na wysoki poziom emisji pozostałych szkodliwych substancji nie 

spodziewamy się, aby UE wspierała zakup diesli. Dużo więcej mówi się o samochodach hybrydowych lub zasilanych 

wyłącznie prądem a parametry spalania można również ograniczyć poprzez zmniejszenie masy całkowitej pojazdu. 

Światowy rynek instalacji LPG i CNG jest zdominowany przez dwa przedsiębiorstwa, które w 2010 r. stanowiły 

ok. 60% całego rynku instalacji gazowych: Landi Renzo (33%) oraz Fuel Systems Solutions (27%). Druga z 

wymienionych spółek funkcjonuje na rynku europejskim pod marką BRC, natomiast słabsze brandy instalacji 

gazowych to przede wszystkim Prins, OMVL (Westport Innovations Inc.) czy Tartarini. Przedsiębiorstwa działające 

na tym rynku sprzedają swoje produkty w dwóch kanałach: OEM/DOEM (Original Equipment Manufacturers/ 

Dealer Original Equipment Manufacturers) – zestawy do obsługi LPG montowane są w nowych samochodach w 

montowni lub u dealera, oraz AM (Aftermarket) – kiedy instalacja odbywa się w warsztacie samochodowym. W 

ramach relacji z OEM istnieją dwie odmienne opcje współpracy: w pierwszym przypadku producent jest tylko 

dostawcą poszczególnych komponentów, natomiast w drugim producent projektuje i dostarcza cały system LPG. AC 

Autogaz działa obecnie w ramach rynku AM (niewielka sprzedaż w ramach DOEM), jednak jej najwięksi konkurenci 

tacy jak Landi czy BRC są również aktywni w segmencie sprzedaży instalacji do nowych aut.  

W ostatnim czasie to głównie słaba sprzedaż w segmencie OEM pogrążyła zarówno przychody jak i rentowność 

całej grupy Landi Renzo. Według skonsolidowanego sprawozdania za 2013 r. spadek sprzedaży w ubiegłym roku 

wyniósł 19%, jednak po oczyszczeniu wyników o efekt konsolidacji nowej spółki obniżka przychodów sięga 25,8%. 

Zarówno segment instalacji LPG odpowiadający w 2012 r. za 62,4% przychodów, jak również segment CNG (29,9% 

przychodów w 2012 r.) zanotowały spadki rzędu -23% i -29,7%. Głównym rynkiem Landi Renzo są oczywiście 

Włochy, gdzie w ubiegłym roku obrót GK obniżył się aż o 35%. Udział spółki w segmencie Aftermarket wzrósł z 30% 

do 28% w ub.r., jednak liczba konwersji w ubiegłym roku spadła we Włoszech o 27%. Sprzedaż samochodów typu 

bifuel obniżyła się o 7,1%, natomiast segment LPG/CNG zachowywał się bardzo stabilnie. Mimo to, LR tracił z racji 

spadku udziałów głównych klientów OEM we włoskim rynku nowych samochodów 

 

Tab. Wyniki finansowe Landi Renzo 

 

Źródło: Sprawozdania finansowe spółki, BM BGŻ 

 

Z podobnymi problemami musi sobie również radzić drugi na świecie producent instalacji gazowych czyli Fuel 

System Solution, który w Europie znany jest pod marką BRC. Spadek sprzedaży w segmencie automotive wyniósł 

w mln EUR IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 

przychody 78,2 102,1 80,4 93,1 70,1 76,9 69,6 79,3 65,9

zmiana r/r 21,0% -12,0% -8,8% 9,0% -10,3% -24,7% -13,4% -14,9% -6,0%

EBITDA 7,7 13,2 20,9 6,1 2,3 -15,5 15,8 12,5 2,1

EBIT 1,7 7,3 3,7 0,0 -3,7 -21,3 -1,9 -2,2 -3,0

zysk netto -0,8 4,4 0,9 -0,7 -3,4 -23,9 -3,4 -2,9 -3,4

marża EBITDA 9,8% 12,9% 26,1% 6,5% 3,2% -20,1% 22,7% 15,7% 3,2%

marża operacyjna 2,2% 7,1% 4,6% 0,0% -5,3% -27,8% -2,8% -2,8% -4,6%

marża netto -1,0% 4,3% 1,1% -0,8% -4,9% -31,1% -4,9% -3,6% -5,2%
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23,7 mln PLN (-21,3%), z czego niemal 10,3 mln PLN to utrata przychodów na rynku włoskim. Zarząd FSS zwraca 

uwagę na bardzo silne zniżki w segmencie OEM oraz DOEM, które nie zostały zrekompensowane przez działalność 

na rynku wtórnym. W pozostałych krajach Europy widać spore wzrosty (+20,5%) jednak według sprawozdania 

Zarządu odbywa się to kosztem rentowności. Spadki o równie wysokiej skali jak we Włoszech zostały również 

odnotowane w regionie Azja i Pacyfik (-45,2%). Na pozostałych rynkach cały czas duże znaczenie mają problemy 

strukturalne dotykające tradycyjnych rynków gazu Pakistanu i Iranu. 

 

Tab. Wyniki finansowe Fuel System Solution 

 

Źródło: Sprawozdania finansowe spółki, BM BGŻ 

 

O ile AC Autogaz rozwija się wyłącznie w sposób organiczny, ww. konkurenci stawiają na przejęcia mniejszych 

podmiotów. W 2008 r. Landi Renzo przejęło Lovato (39 mln EUR rocznych przychodów), zwiększając tym samym 

ekspozycję na segment montażu warsztatowego oraz segment LPG. Kolejnym podmiotem, który zasilił grupę Landi 

Renzo była specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu elektronicznych urządzeń do instalacji gazowych 

spółka – AEB (27,6 mln EUR rocznych przychodów). Z kolei BRC nabyło w 2007 r. spółkę Zavoli Srl (rozpoznawalny 

producent reduktorów; 27,2 mln USD przychodów), natomiast rok później Distributoria Shopping (właściciel 

rozpoznawalnej w Ameryce Południowej marki Tomasetto Achille; 33 mln USD przychodów). 

 

Rynek autogazu i instalacji LPG na świecie 

 
W 2012 r. do celów transportowych globalnie zużyto 23,8 mln ton LPG, z czego w samej Europie 8,78 mln ton.  

Oznacza to wzrost konsumpcji o 600 tys. ton w porównaniu do 2011 r. Największymi konsumentami autogazu na 

świecie są: Korea Płd., Turcja, Rosja, Polska i Włochy.  Największy wzrost konsumpcji autogazu zanotowano w Rosji 

(o około 650 tys. ton), Tajlandii (141 tys. ton), Hong- Kongu (104 tys. ton) i we Włoszech (80 tys. ton). Zużycie 

autogazu najbardziej spadło w Korei Płd. (-123 tys. ton), Pakistanie (-236 tys. ton) i Australii (-84 tys. ton). Na 

wielkość konsumpcji autogazu wpływ ma przede wszystkim liczba instalacji gazowych zasilanych LPG. Po 

światowych drogach jeździ łącznie 23,2 mln pojazdów zasilanych tym paliwem z czego w Turcji 3,6 mln, w Polsce 

2,6 mln, w Rosji 2,5 mln oraz w Korei Płd. 2,5 mln. Daje to łącznie 11,2 mln samochodów lub 46,8% udziału w 

ogólnej liczbie pojazdów zasilanych LPG. W 2012 r. liczba samochodów wykorzystujących autogaz wzrosła o 574 

tys. sztuk, głównie dzięki wzrostowi liczby samochodów na LPG w Turcji (265 tys.), Indiach (236 tys.), Tajlandii 

(171 tys.) i w Polsce (138 tys.). Jedynie w Korei Płd., Australii i Japonii odnotowano nieznaczny spadek liczby 

pojazdów zasilanych LPG. W Europie auta napędzane autogazem występują przede wszystkim w Turcji, która jest 

światowym liderem w tej kategorii oraz w Polsce będącej liderem w Unii Europejskiej. Należy jednak odnotować, że 

w pozostałych krajach Europy również następuje wzrost popularności tego typu pojazdów. W Niemczech w 2012 r. 

nastąpił wzrost liczby samochodów zasilanych LPG o 40 tys., a w Grecji o 20 tys. W całej Europie w 2012 r. liczba 

pojazdów zasilanych LPG zwiększyła się o 650 tys. w porównaniu do 2011 r. a ich łączna liczba wyniosła 12,6 mln. 

 

 

 

 

 

w mln EUR IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 

przychody 97,4 109,0 89,6 98,0 98,6 111,1 97,6 92,6 81,3 87,4

zmiana r/r 7,2% -6,6% -10,2% -11,6% 1,2% 2,0% 8,9% -5,6% -17,5% -21,3%

EBITDA 5,6 10,4 4,4 -17,4 4,7 8,2 5,0 0,3 1,1 -0,2

EBIT 21,5 22,9 18,6 42,1 20,5 21,0 20,4 20,8 19,7 21,4

zysk netto -1,2 7,1 -0,6 -21,0 -0,7 2,6 1,0 -3,3 -2,0 -44,2

marża EBITDA 5,7% 9,5% 4,9% -17,8% 4,8% 7,4% 5,1% 0,3% 1,3% -0,2%

marża operacyjna 22,1% 21,0% 20,8% 42,9% 20,8% 18,9% 21,0% 22,5% 24,2% 24,5%

marża netto -1,2% 6,6% -0,7% -21,4% -0,7% 2,3% 1,1% -3,6% -2,5% -50,6%
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Wyk. Kraje z największą ilością samochodów LPG (l.w.) oraz najwięksi konsumenci autogazu (p.w.) 

 

Źródło: POGP 

 

Biorąc pod uwagę infrastrukturę zapewniającą możliwość tankowania gazu, to w 2012 r. na świecie pojawiło się 

1785 nowych stacji oferujących tę usługę, dzięki czemu całkowita liczba stacji wyniosła 67,9 tys. Oprócz wzrostu 

liczby stacji w Turcji o 382, która staje się liderem w segmencie autogazu, godny zauważenia jest wzrost liczby stacji 

w krajach zachodniej Europy tj. w Niemczech (300), we Włoszech (275) i w Wielkiej Brytanii (156). Z drugiej strony, 

z uwagi na spadek rentowności detalicznego obrotu LPG w wielu krajach stacje zamykano (przykładowo w Polsce, 

Rosji, Bułgarii, Japonii). Zagłębiając się bardziej w statystyki możemy dojść do stwierdzenia, że na świecie jeden 

pojazd zużywa rocznie średnio 1030 kg gazu rocznie, a jedna stacja sprzedaje 351 ton gazu. Porównując 

poszczególne kontynenty oddzielnie te liczby wyglądają nieco inaczej: w 2012 r., w Europie jeden samochód spalał 

średnio 700 kg gazu – tj. o 17% mniej niż w roku poprzednim a przeciętna europejska stacja LPG sprzedała 213 ton 

tego paliwa. Pod względem sprzedaży autogazu na jedną stację liderami są Korea Płd. (2069 t/r) i Chiny (2026 t/r), 

obsługując średnio 1220 samochodów, które zużywają 1700 kg autogazu. 

 

Wyk. Liczba samochodów z instalacją LPG na świecie (w mln) 

 

Źródło: POGP 

 

W krótkim terminie, spośród innych paliw konwencjonalnych i alternatywnych trudno wskazać takie, które 

miałoby zagrozić pozycji LPG/CNG na rynku samochodowym. Inne paliwa mogą być bardziej ekologiczne pod 

względem emisji szkodliwych substancji, ich odbiór w społeczeństwie może być lepszy, ale w zderzeniu z 

rachunkiem ekonomicznym czy brakiem niezbędnej do obsługi infrastruktury czynniki te przestają mieć większe 

znaczenie. 

Pod względem liczby samochodów korzystających z alternatywnych paliw, najliczniejszą grupę stanowią 

samochody zasilane mieszankami benzyny tradycyjnej i biopaliw. Na całym świecie ich liczba przekracza 34 mln 

sztuk, z czego 23 mln przypada na Brazylię, natomiast 10 mln sztuk na USA. Zarówno w produkcji jak i konsumpcji 

bioetanolu przodują Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Unia Europejska. W przypadku biodiesela jest podobnie, 

jednak kolejność jest nieco inna: w tym przypadku największym producentem jest UE, następnie USA i na trzecim 
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miejscu Brazylia. W ubiegłym roku produkcja biodiesla w UE spadła z 13,4 do 12 mld litrów do czego mogły 

przyczynić się doniesienia o zmianie systemu promocji paliw alternatywnych w tym w szczególności biodiesela 

pierwszej generacji. Według prognoz OECD w okresie kolejnych 10 lat globalna produkcja biodiesla powinna 

wzrosnąć o 54% do 40 mld litrów, za co odpowiedzialny będzie wzrost popytu na rynku europejskim. Podobnie 

może stać się na globalnym rynku bioetylenu, którego produkcja ma wzrosnąć z ok. 103 mln m3 do 158 mln m3. 

Największym problemem, który może prowadzić do spadku popularności biopaliw I generacji jest ich wpływ na 

ceny żywności.  Z uwagi na fakt, iż przeważającą większość biopaliw uzyskiwało się i prawdopodobnie przez 

dłuższy czas będzie się uzyskiwać kosztem areału upraw roślin jadalnych, wyższy popyt na biopaliwa może być 

dodatnio skorelowany z cenami żywności. Zachęcanie przez władze UE do produkcji biopaliw niezwiązanych z 

podażą żywności może mieć wpływ na spadek podaży tego paliwa i spadek jego zużycia w średnim terminie. 

Innym konkurencyjnym rozwiązaniem, które jest postrzegane jako alternatywa dla silników napędzanych 

LPG/CNG jest technologia hybrydowa. Pod koniec ubiegłego roku liczba hybrydowych samochodów na świecie 

przekroczyła 7,5 mln, z czego ok. 6 mln sztuk to samochody marki Toyota i Lexus. Według statystyk 

Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu (ICCT) emisja dwutlenku węgla w samochodach tego typu jest 

zbliżona do standardu mającego obowiązywać od 2021 r. w Unii Europejskiej (ok. 95 g/km), dlatego w klasie 

silników zużywających tradycyjne paliwa jest to najbardziej ekologiczny rodzaj jednostki napędowej. Sporym 

ograniczeniem dla wzrostu popularności hybryd jest ich relatywnie wysoka cena oraz wyższe koszty eksploatacji 

związane z większym skomplikowaniem jednostki napędowej. 

Wśród bardziej nowoczesnych, acz zyskujących na coraz większej popularności jednostek napędowych można 

wymienić silniki wykorzystujące wodór (spalinowe lub oparte na ogniwach paliwowych) oraz samochody 

elektryczne. Pierwsze z wymienionych mają wejść do seryjnej sprzedaży w 2015 r., jednak produkcja wodoru na 

skalę przemysłową jest na tyle skomplikowana i droga, że zakup takiego samochodu może przez bardzo długi czas 

być wysoce nieopłacalny. W przypadku samochodów elektrycznych problemem jest zasięg wynikający z 

ograniczonej pojemności używanych dziś baterii oraz słaba infrastruktura. Mimo to, całkowita liczba sprzedanych 

do tej pory pojazdów przekroczyła już 0,5 mln sztuk. 
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Rynek autogazu i instalacji LPG w Polsce 

  

Według danych prezentowanych przez GUS w Polsce w 2012 r. na drogach poruszało się 24,9 mln pojazdów, z 

czego 18,7 mln to samochody osobowe. Liczba samochodów zasilanych gazem wyniosła 2,8 mln sztuk (15% w 

liczbie zarejestrowanych samochodów osobowych) i była wyższa w porównaniu do 2011 r. o ponad 100 tys. Na 

wzrost ten największy wpływ miała przede wszystkim wyższa liczba instalacji LPG do samochodów używanych, jak 

również rejestracja nowych samochodów z instalacją LPG (ok. 5 tys). Największą grupę samochodów z instalacją 

LPG stanowią te o pojemności silnika od 1400 do 1999 cm3 (62% udziału w ogólnej liczbie samochodów zasilanych 

LPG). Samochody o pojemności skokowej niższej niż 1400 cm3 stanowią ok. 31% w ogólnej liczbie, natomiast 

odsetek aut ciężarowych na propan-butan w ogólnej liczbie zarejestrowanych samochodów ciężarowych wynosi ok. 

6,6%.  

 

Wyk. Liczba zarejestrowanych samochodów z modułem LPG w Polsce (w tys.) 

 

Źródło: POGP 

 

Na popularność autogazu w Polsce największy wpływ mają wymierne oszczędności wynikające z wyższej 

efektywności systemów LPG, zwłaszcza dla długich rocznych przebiegów. Zarówno cena autogazu jak i oleju 

napędowego oraz benzyny 95 nie zmieniła się znacząco w okresie ostatnich dwóch lat. Koszt autogazu oscylował w 

ubiegłym roku wokół poziomu 2,50 PLN za litr natomiast cena benzyny 95 i diesla wokół 5,50 PLN co przy założeniu 

20% wyższego spalania gazu w stosunku do paliw konwencjonalnych i tak daje spore oszczędności, które w krótkim 

czasie pokrywają koszt instalacji. Średnie obciążenie podatkowe jednego litra wynosiło ok 35%. Cena hurtowa 

jednego litra paliwa w ostatnim roku była zbliżona do 1,91 PLN/l, natomiast detaliczna około 2,51 PLN/l. Opłata 

paliwowa stanowiła w 2013 średnio 2,5% ceny produktu, a akcyza 13,9%. 

 
Rys. Detaliczne ceny paliw w Polsce (w PLN) 

 

 
Źródłó: Bankier.pl 
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 Kolejnym czynnikiem decydującym o konwersji na LPG w samochodzie jest koszt tej instalacji oraz dystans, po 

którym instalacja jest opłacalna. Cena zestawu LPG w dużej mierze zależy od marki pojazdu, jego wieku oraz silnika. 

Najtańsze instalacje gazowe, montowane w popularnych samochodach można kupić już w granicach 1500 PLN. 

Wraz ze spadkiem wieku pojazdu i wzrostem zaawansowania technologii silnika cena zestawu do instalacji wzrasta. 

Ponadto na jej koszt wpływa montaż, którego cena często zależy indywidualnie od warsztatu. Koszty instalacji 

gazowej zwracają się przy obecnych cenach zarówno ropy, benzyny jaki i LPG po przejechaniu 12 tys. – 15 tys. km. 

Na koszty instalacji systemu LPG w samochodzie mają również wpływ koszty związane z serwisem. Ich 

wysokość zależy indywidualnie od warsztatu jednak można je także uzależnić od ceny, jaką warsztat musi zapłacić 

aby uzyskać homologację na montaż instalacji LPG w samochodach. Według obecnych wymagań Instytutu 

Transportu Samochodowego, każdy serwis musi być wyposażony w wieloskładnikowy analizator spalin oraz 

elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej. Łączna cena netto wymienionych 

urządzeń w najtańszych przypadkach zaczyna się od około 11 tys. PLN i rośnie wraz z zaawansowaniem 

technologicznym urządzeń. Do kosztów należy dodać także szkolenia pracowników zatrudnionych w serwisie. 

Całość ma wpływ na wysokość marż naliczanych przez serwis.  
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Rynek autogazu i instalacji CNG  
 

Według danych NGVJournal obecnie po drogach jeździ ponad 19,9 mln pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

Najwięcej ich jest w Iranie (3,5 mln) oraz Chinach (3 mln) a na kolejnych miejscach plasują się Pakistan, Argentyna, 

Indie i Brazylia. Największa liczba instalacji zestawów do autogazu to domena krajów rozwijających się, gdzie 

według naszych przypuszczeń najważniejszym powodem, dla którego decyduje się na taki krok są duże 

oszczędności w budżecie domowym. 

 

Wyk.  Liczba pojazdów zasilanych gazem ziemnym oraz liczba stacji tankowania (w mln) 
 

 
 

Źródło: NGVJournal, BM BGŻ 

 

Na świecie funkcjonuje ponad 25 tys. stacji tankowania CNG, z czego Chiny są pod tym względem absolutnym 

liderem (5,7 tys.). W Europie większość rynku CNG przypada na Włochy, gdzie wykorzystywanie naturalnego gazu 

w transporcie ma swoje podłoże kulturowe i jest związane z historią i położeniem geograficznym. Na kolejnym 

miejscu jest Ukraina z około 388 tys. pojazdów oraz Niemcy z 96 tys. pojazdów i 925 stacjami tankowania. Ten 

rodzaj paliwa nie cieszy się jednak dużą popularnością wśród Europejczyków, jest za to bardzo popularny w krajach 

Ameryki Południowej.  

Na polskim rynku liczba samochodów zasilanych CNG wynosi zaledwie 3392 sztuk. Instalacja CNG jest droższa 

od instalacji LPG o ok. 3-4 tys. PLN. Po drugie brakuje infrastruktury, bowiem liczba stacji tankowania CNG była 

zbliżona do 24 punktów pod koniec ubiegłego roku.  

 

 

Wyk. Liczba instalacji CNG na świecie (mln) 

 

Źródło: The International Association for Natural Gas Vehicles 

 

Na korzyść instalacji CNG przemawia fakt, że są one bezpieczniejsze niż instalacje LPG, mimo kompresji 

naturalnego gazu pod dużo wyższym ciśnieniem. LPG jest cięższy od powietrza stąd zakaz wjazdu samochodów z 

instalacją LPG do niektórych podziemnych parkingów. 
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 Ryzyka Spółki 

  

 Ryzyko makroekonomiczne - Spółka AC Autogaz narażona jest przede wszystkim na ryzyko związane z 

sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie, która poprzez branżę motoryzacyjną oddziałuje na 

zapotrzebowanie na produkty AC. Gorsza sytuacja na rynkach może mieć wpływ na spadek przychodów 

społeczeństw, co przełoży się na ograniczenie wydatków m. in. na zakup i podróżowanie samochodami. 

Skutkiem takiej sytuacji byłby spadek popytu na wyroby AC Autogaz, choć należy wspomnieć, że biznes 

AC SA jest postrzegany jako kontrcykliczny. 

 Ryzyko konfliktów politycznych na świecie - Znaczącym czynnikiem ryzyka jest sytuacja polityczna i 

konflikty zbrojne występujące na świecie, zwłaszcza w rejonach, w których Spółka lub jej kontrahenci są 

aktywni. Napięcia polityczne w krajach, w których AC prowadzi działalność doprowadziłyby do spadku 

przychodów lub ograniczenia dostaw materiałów.  

 Ryzyko niekorzystnych cen LPG i CNG - Ceny LPG i CNG oraz ich stosunek do pozostałych paliw 

samochodowych wpływają na opłacalność konwersji pojazdu do spalania propan-butanu lub gazu 

ziemnego.  Na ceny CNG i LPG wpływ mają ceny ropy naftowej i gazu ziemnego, a także stawki podatków, 

które nakładane są na paliwa. 

 Ryzyko zmian opodatkowania LPG i CNG - Na popyt na produkty Spółki wpływ ma także polityka państw. 

Obciążenia podatkowe stanowią jeden z kluczowych czynników kształtujących cenę LPG. Obecnie w wielu 

krajach LPG i CNG, jako czystsze paliwa, są korzystniej opodatkowane w porównaniu do diesla i benzyny. 

Ponadto niektóre rządy stosują politykę dofinansowującą montaż instalacji LPG. Odejście od takiej 

polityki i stosowanie takich samych zasad dla LPG, CNG, benzyny i diesla może doprowadzić do 

znaczącego wzrostu cen LPG i CNG oraz spadku popytu na instalację gazowe. 

 Ryzyko walutowe - Rosnąca aktywność AC Autogaz za granicą sprawia, że Spółka coraz większą część 

przychodów oraz kosztów ponosi w walutach obcych, więc w zależności od ekspozycji negatywne zmiany 

kursów walut mogą przyczynić się do spadku przychodów i zysków Spółki. 
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Tabele i prognozy 

Tab. Bilans. 

 

 

 

 

 

 

  

(mln PLN) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

AKTYWA 101,4 119,5 121,8 126,6 132,7 139,3 146,2

Aktywa trwałe 44,5 51,7 65,6 66,3 65,7 65,0 64,2

Wartości niematerialne i prawne 0,6 0,7 1,1 0,8 0,6 0,3 0,3

Rzeczowe aktywa trwałe 42,8 49,3 63,2 64,0 63,8 63,3 62,6

Aktywa obrotowe 56,9 67,8 56,2 60,3 67,0 74,3 82,0

Zapasy 25,9 29,2 29,2 31,3 34,5 37,6 40,7

Należności krótkoterminowe 9,1 8,2 11,8 12,6 13,9 15,2 16,4

Środki pieniężne 20,7 19,2 13,9 15,0 17,3 20,2 23,6

PASYWA 101,4 119,5 121,8 126,6 132,7 139,3 146,2

Kapitał własny 79,8 85,0 93,6 97,5 102,4 107,8 113,6

Kapitał zakładowy 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Kapitał zapasowy 54,9 57,6 64,5 69,2 72,1 74,9 78,4

Zysk netto 22,6 25,1 26,7 26,0 27,9 30,5 32,8

Zobowiazania i rezerwy 21,6 34,5 28,2 29,0 30,3 31,5 32,7

Zobowiązania długoterminowe 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowiązania krótkoterminowe 11,8 15,0 12,7 13,6 14,8 16,0 17,2

w tym dług odsetkowy 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ
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Tab. Rachunek zysków i strat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(mln PLN) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

Przychody ogółem 140,6 159,0 171,0 183,8 202,3 220,7 238,6

zmiana r/r 18,9% 13,1% 7,6% 7,5% 10,1% 9,1% 8,1%

Koszt towarów i materiałów 92,8 108,5 115,4 126,2 138,9 151,5 163,9

Zysk brutto ze sprzedaży 47,9 50,4 55,6 57,6 63,4 69,1 74,8

marża brutto na sprzedaży 34,0% 31,7% 32,5% 31,3% 31,3% 31,3% 31,3%

Koszty zarządu i sprzedaży 20,8 22,0 25,2 27,5 31,5 34,0 36,8

EBIT 28,2 29,4 33,2 32,5 34,3 37,5 40,3

EBITDA 30,8 33,0 38,2 38,9 40,1 43,7 46,7

marża operacyjna 20,1% 18,5% 19,4% 17,7% 16,9% 17,0% 16,9%

Saldo z działalności finansowej 0,3 2,1 0,2 -0,2 0,2 0,2 0,2

Zysk (strata) brutto 28,5 31,5 33,5 32,3 34,5 37,7 40,5

marża brutto 20,3% 19,8% 19,6% 17,6% 17,0% 17,1% 17,0%

Podatek dochodowy 5,9 6,5 6,7 6,3 6,6 7,2 7,7

Zysk (strata) netto 22,6 25,1 26,7 26,0 27,9 30,5 32,8

marża netto 16,1% 15,8% 15,6% 14,1% 13,8% 13,8% 13,7%

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ
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Tab. Rachunek przepływów pieniężnych. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

(mln PLN) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

Przepływy z działalności 

operacyjnej
23,7 33,0 24,2 29,9 30,4 33,4 35,9

Zysk netto 22,6 25,1 26,7 26,0 27,9 30,5 32,8

Amortyzacja 2,6 3,6 4,9 6,4 5,8 6,3 6,4

Zmiana kapitału obrotowego 0,7 1,2 4,3 2,2 3,2 3,2 3,1

Przepływy z działalności 

inwestycyjnej
-13,5 -21,7 -6,7 -7,0 -5,3 -5,5 -5,7

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) -18,8 -10,2 -18,8 -7,0 -5,3 -5,5 -5,7

Przepływy z działalności 

finansowej
0,6 -12,5 -22,7 -21,8 -22,8 -25,0 -26,8

Dywidenda 0,0 -22,5 -20,1 -22,0 -23,0 -25,2 -27,0

Odsetki 0,0 0,7 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Zmiana stanu środków 

pieniężnych
10,8 -1,2 -5,1 1,1 2,2 3,0 3,4

Środki pieniężne:

na początek okresu 10,2 20,9 19,7 13,9 15,0 17,3 20,2

na koniec okresu 20,9 19,7 13,9 15,0 17,3 20,2 23,6

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ
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Tab. Wskaźniki finansowe. 

 

 

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

EPS 2,4 2,7 2,8 2,7 2,9 3,2 3,4

DPS 0,0 2,4 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8

Dividend yield 0,0% 6,7% 5,9% 6,5% 6,8% 7,4% 8,0%

BVPS 8,6 9,0 9,8 10,2 10,7 11,3 11,9

P/E 14,6 13,3 12,7 13,0 12,1 11,1 10,3

P/BV 4,1 3,9 3,6 3,5 3,3 3,1 3,0

P/S 2,4 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4

EV/EBIT 11,5 11,0 9,8 10,0 9,5 8,7 8,0

EV/EBITDA 10,5 9,8 8,5 8,3 8,1 7,4 6,9

EV/S 2,3 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4

Źródło: BM BGŻ.

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

rentowność brutto na sprzedaży 34,0% 31,7% 32,5% 31,3% 31,3% 31,3% 31,3%

rentowność EBITDA 21,9% 20,8% 22,3% 21,2% 19,8% 19,8% 19,6%

rentowność EBIT 20,1% 18,5% 19,4% 17,7% 16,9% 17,0% 16,9%

rentowność netto 16,1% 15,8% 15,6% 14,1% 13,8% 13,8% 13,7%

ROA 22,3% 21,0% 22,0% 20,5% 21,1% 21,9% 22,4%

ROE 28,3% 29,5% 28,6% 26,6% 27,3% 28,3% 28,9%

dynamika przychodów 18,9% 13,1% 7,6% 7,5% 10,1% 9,1% 8,1%

dynamika EBITDA 5,7% 7,2% 15,7% 1,8% 3,2% 9,0% 6,7%

dynamika EBIT 10,2% 4,2% 13,0% -2,2% 5,4% 9,3% 7,5%

dynamika EPS 7,1% 9,5% 5,3% -2,9% 7,6% 9,3% 7,4%

dług/aktywa 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

dług/kapitał własny 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

dług/EBITDA 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT/odsetki -1881,6 62,6 -162,2 -158,6 -167,2 -182,8 -196,5

płynność bieżąca 2,6 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5

płynność szybka 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3

płynność gotówkowa 0,96 0,56 0,49 0,52 0,57 0,64 0,72

rotacja zapasów (dni) 67,2 67,0 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2

rotacja należności (dni) 23,7 18,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

rotacja zobowiązań (dni) 28,3 27,7 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1

cykl rotacji gotówki (dni) 68,1 59,4 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1

WACC 10,5% 10,5% 10,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

ROIC 31,4% 26,4% 24,9% 25,9% 25,7% 26,7% 27,1%

EVA (mln) 24,3 26,7 30,9 31,5 32,5 35,4 37,8

FCFF (mln) 47,0 41,7 59,0 47,1 46,8 50,4 53,0

Źródło: BM BGŻ.

P - prognozy BM BGŻ

P - prognozy BM BGŻ
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Nowy Sącz ul. Nawojowska 4 18 443 53 91 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 5 15 823 89 87

Opole ul. Rynek 24/25 77 454 43 64 Warszawa ul. Grzybowska 4 22 581 54 51
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Biuro Maklerskie BGŻ S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGŻ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego BGŻ S.A.
Raport jest udostępniany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany w
charakterze lub traktowany jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym
dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM BGŻ S.A. za wiarygodne, lecz nie
istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM BGŻ S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii
inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i
ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Dokument ten został
przygotowany przez BM BGŻ S.A. z zastosowaniem metodologicznej poprawności, zachowaniem należytej
staranności i obiektywizmu. Korzystając z tego dokumentu, nie należy go traktować jako substytutu do
przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani dokument ten, ani żaden jego fragment nie jest poradą
inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym
dokumencie wyrażają opinie BM BGŻ S.A. w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego
powiadomienia.
Raport przygotowany przez BM BGŻ S.A. jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia go i nie jest
planowana jego aktualizacja, o ile nie nastąpią zmiany lub nie pojawią się nowe istotne informacje i okoliczności,
będące podstawą wydania danej rekomendacji. Data sporządzenia raportu jest datą pierwszego udostępnienia
rekomendacji do dystrybucji. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody BM
BGŻ S.A. jest zabronione.
BM BGŻ przyjęło następującą metodologię w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji w instrument
finansowy będący przedmiotem Raportu w okresie 12 miesięcy od dnia wydania raportu:
Kupuj – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi co najmniej 10%;
Neutralnie – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajduje się w przedziale (-10%; + 10%);
Sprzedaj – oczekiwany spadek zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%.
Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i
powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej. Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby
parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i wiele innych.
Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą różnić się od tych przyjętych do wyceny.
Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wrażliwa na ich zmianę. Wycena DCF: Metoda
DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Jej mocne strony to
uwzględnienie przyszłych zmian w wolnych przepływach pieniężnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony
to duża liczba parametrów, które należy oszacować oraz wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Wycena
metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze
wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF,
liczba parametrów wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników rynkowych wyselekcjonowanych spółek.
Słabe strony, to przede wszystkim problem selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku.
Pomiędzy BM BGŻ S.A. a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których
mowa w §9 i §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Osoby sporządzające niniejszą rekomendację/analizę/opracowanie:
- pobierają stałe wynagrodzenie niezależne od wydanego zalecenia, ceny docelowej, czy trafności rekomendacji i
nie jest ono zależne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości
inwestycyjnej Banku BGŻ.
- nie pełnią funkcji kierowniczych i nie zajmują stanowisk w organach nadzorczych Spółki i nie są z nią powiązane
żadną umową.
Spółka nie posiada akcji BM BGŻ, a podmioty powiązane z BM BGŻ nie posiadają akcji Spółki. Niniejsza
rekomendacja/analiza/opracowanie nie została udostępniona emitentowi przed datą pierwszego ich udostępnienia
do dystrybucji.
Wykaz rekomendacji/analiz/opracowań/komentarzy sporządzanych przez BM BGŻ S.A. wraz z informacją dotyczącą
proporcji udzielanych rekomendacji „kupuj”, „sprzedaj”, „trzymaj”
jest dostępny na stronie :
https://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/analizy_raporty.html
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