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

RAPORT 

Dane podstawowe

Cena bieżąca (PLN) 25,48

Cena docelowa (PLN) 27,8

Min 52 tyg (PLN) 19,51

Max 52 tyg (PLN) 29,34

Kapitalizacja (mln PLN) 1 177,86

EV (mln PLN) 992,86

Liczba akcji (mln szt.) 46,23

Free float 25,0%

Free float (mln PLN) 294,47

Śr. obrót/dzieo (mln PLN) 0,22

Kod Bloomberga PHN PW

Kod Reutersa PHN.WA

Zmiana kursu PHN WIG

1 miesiąc 5,6% -1,0%

3 miesiące 0,6% 5,0%

6 miesięcy -11,5% 3,0%

12 miesięcy -7,2% 7,0%

Akcjonariat % akcji i głosów

State Treasury 73,13

Poprzednie rekom. data cena doc.

Trzymaj 2014-10-09 27,60

Wydajemy rekomendacje Trzymaj dla akcji PHN z  ceną docelową na poziomie 27,80 
PLN w perspektywie 12 miesięcy z wyłączeniem wartości dywidendy. Spółka ze względu 
na zmianę warunków rynkowych po zakooczeniu procesu prywatyzacji dokonała 
modyfikacji własnej strategii. Oprócz rozwoju własnego programu inwestycyjnego i 
realizacji wybranych projektów zmodyfikowana strategia zakłada także kupno 
inwestycji biurowych na rynku. Istotnymi elementami strategii są także poprawa 
efektywności portfela, wzrost wartości aktywów netto oraz kontynuacja polityki 
dywidendowej.  
 

W lipcu br. zakooczył się proces prywatyzacji Spółki polegający na sprzedaży akcji 
do inwestora strategicznego. Due dilligence zostało zakooczone bez 
rozstrzygnięcia. We wrześniu br. Spółka opublikowała zmodyfikowaną strategię 
działania, która oprócz zakładanego wcześniej rozwoju wybranych projektów 
zawiera także wzrost wartości portfela nieruchomości poprzez akwizycje. 
Długoterminowym celem Spółki jest zwiększenie wartości portfela nieruchomości 
do 5,7 mld PLN oraz wartości aktywów netto o 75% w perspektywie 10- letniej. 
Kontynuowany ma byd także proces restrukturyzacji aktywów w celu poprawy 
efektywności operacyjnej. 

Spółka kontynuuje proces przenoszenia posiadanych nieruchomości do spółek 
celowych ze względu na możliwośd obniżenia rezerwy na podatek dochodowy. W 
2013r. rezerwy spadły o ponad 110 mln, a w 1H 2014r. o 10 mln PLN. Wg naszych 
oczekiwao proces ten w ciągu dwóch najbliższych lat powinien doprowadzid do 
rozwiązania zdecydowanej większości istniejącej rezerwy co przyczyni się do 
możliwości kontynuacji polityki dywidendowej. 

Finansowanie programu inwestycyjnego a także wypłacanych dywidend będzie 
pochodzid  w najbliższym okresie ze sprzedaży nieruchomości, a następnie Spółka 
chce korzystad także z finansowania zewnętrznego. Potencjalnie LTV ma wynieśd 
ok 50%. 

Głównym ryzykiem dla Spółki pozostaje sytuacja na warszawskim rynku biurowym. 

Podaż zbliżona do poziomów roku 2013 ok.300 tys.m2 może utrzymywad się wg 

prognoz do 2016r. co może przesunąd wzrost wskaźnika pustostanów na ponad 

15%. Skutkuje to presją na czynsze i zwiększonym koszty pozyskania  klientów. W 

wynikach spółek deweloperskich znajduje to także odbicie w postaci odpisów z 

tytułu utraty wartości. 

PHN 
 

Stanisław Ozga, CFA, doradca inwestycyjny  
(0-22) 521-79-13   
stanislaw.ozga@pkobp.pl 
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PHN WIG znormalizowany

Dane finansowe (skonsolidowane)

mln PLN 2012 2013 2014P 2015P 2016P

Sprzedaż 188 171 161 167 194

EBITDA -230 -5 16 64 90

EBIT -233 -7 15 63 89

Zysk netto -171 100 94 104 43

Zysk skorygowany -171 100 94 104 43

EPS (PLN) -3,69 2,16 2,04 2,25 0,93

DPS (PLN) 0,00 0,00 2,16 1,71 1,34

P/E - 11,78 12,48 11,34 27,53

P/BV 0,69 0,63 0,62 0,59 0,60

EV/EBITDA 68,32 25,23 21,31

P - prognoza DM PKO BP
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W ciągu ostatnich miesięcy miały miejsce istotne dla Spółki wydarzenia. W lipcu bez rozstrzy-
gnięcia zakooczony został proces due dilligence PHN przez inwestorów uczestniczących w 
drugim etapie prywatyzacji.  Nie oznacza to ostatecznej zmiany planów prywatyzacyjnych. 
Wg wypowiedzi ze strony Skarbu Paostwa  nadal aktualna jest docelowa sprzedaż pakietu 
akcji w optymalnym czasie. Wg informacji prasowych ponownie pojawili się zainteresowani 
nabyciem aktywów Spółki  i na rozstrzygnięcie czekają dwie oferty zainteresowanych inwe-
storów. 
 
We wrześniu br. PHN opublikował zmodyfikowaną strategię, która obejmuje okres 10 letni. 
Podstawą strategii są dotychczasowe działania Spółki polegające na optymalizacji portfela 
nieruchomości poprzez sprzedaż części aktywów niezwiązanych z docelowym profilem dzia-
łalności, rozwój nowych projektów w ramach posiadanych nieruchomości i poprawa efek-
tywności segmentu najmu. Dodatkowo strategia zakłada istotny wzrost wartości portfela w 
wyniku nabycia nowych projektów, wzrost wartości netto oraz wypłatę istotnych dywidend.  
W dalszym ciągu przeważającą częśd portfela nieruchomości mają stanowid biura, które w 
zależności od skali poszczególnych projektów Spółka ma rozwijad samodzielnie lub z wybra-
nymi partnerami. Projekty logistyczne mają byd rozwijane natomiast tylko z międzynarodo-
wymi partnerami. W segmencie handlu realizowane mają byd projekty BTS dla wybranych 
najemców. W segmencie mieszkaniowym obok kooczonego projektu w Parzniewie  Spóła 
chce realizowad inwestycje w wybranych lokalizacjach należących do Grupy na zasadzie dy-
wersyfikacji ryzyka. Tak jak obecnie głównym rynkiem działania Spółki pozostaną Warszawa 
oraz główne rynki regionalne jak Kraków, Trójmiasto, Wrocław. 
 
Nowym obszarem działalności  Spółki są akwizycje. Obecnie trwa proces identyfikacji poten-
cjalnych budynków biurowych do nabycia. Obejmuje on ponad 35 nieruchomości zlokalizo-
wanych w Warszawie i głównych miastach regionalnych.  Docelowo w perspektywie 10- let-
niej nakłady na akwizycje mają wynieśd ponad 1 mld PLN, a całkowita wartośd portfela nieru-
chomości ma wzrosnąd  w 2023r.do 5,7 mld PLN. Nowe projekty maja wygenerowad dodat-
kową wartośd. Oczekiwana wartośd aktywów netto ma wzrosnąd o blisko 75% z obecnego 
poziomu 1,9 mld PLN. Spółka chce w  większym stopniu  finansowad swój rozwój kapitałem 
dłużnym. Poziom LTV został określony na 50%. PHN chce także kontynuowad politykę dywi-
dendy zakładająca wypłatę istotnej części zysków. Spółka zakłada wypłatę w formie dywi-
dendy ponad połowy wartości przyrostu aktywów netto w ciągu 10 lat. 
 
Zakładanymi celami realizacji strategii w obszarze poprawy efektywności jest podniesienie 
stopy kapitalizacji na pracujących nieruchomościach powyżej 6% oraz wzrost efektywności 
operacyjnej mierzony relacją kosztów administracyjnych i sprzedaży do wartości nierucho-
mości na poziomie 0,7%. 
 

 

Działalnośd operacyjna 
 
Wyniki bieżącej działalności operacyjnej Spółki determinowane są w dużym stopniu sytuacją 
na warszawskim rynku powierzchni biurowych, na którym utrzymuje się wciąż wysoka podaż 
nowych powierzchni . W 2013r. oddano do użytkowania 300 tys.m2, nieco wyższa podaż 
spodziewana jest w bieżącym roku (w pierwszym półroczu oddano 190 tys. m2). Mimo ro-
snącego wskaźnika powierzchni niewynajętej nadal utrzymuje się wysoka aktywnośd dewe-
loperów i prognozy na kolejne dwa lata oscylują wokół podaży na poziomie ok. 300 tys.m2.  
Wpływa to na osiągane efektywnie czynsze, które są na poziomie ok 15-30% niższym od 
transakcyjnych.  Problem dotyczy także istniejącej powierzchni i jest widoczny w postaci spa-
dających przychodów z najmu. W przypadku PHN w 1H 2014r. nastąpił spadek przychodów o 
7,1 mln PLN co bezpośrednio przełożyło się na marże w segmencie najmu. Zmniejszeniu o 6 
mln PLN uległa także wartośd nieruchomości inwestycyjnych. 

Argumenty inwestycyjne 
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Spółka kontynuuje proces optymalizacji kosztowej dotyczącej głównie kosztów stałych. Po-
ziom zatrudnienia obniżył się ze 189 osób na koniec 2013r. do 137 w czerwcu 2014r. Docelo-
wo na koniec 2015r. ma wynosid ok 100 osób. Efekty tych działao widoczne są w spadku 
kosztów administracyjnych, który wyniósł w I półroczu br. 3,2 mln PLN r/r łącznie w segmen-
cie najmu i deweloperskim. 
 
Realizowany jest także program sprzedaży nieruchomości, z którego przychody wyniosły w 
2013r. 25,9 mln PLN. W chwili obecnej realizowana jest sprzedaż 13 nieruchomości, która 
powinna przynieśd ok.76 mln PLN. Do kooca 2015r. Spółka chce sprzedad nieruchomości o 
wartości łącznej ok 300 mln PLN. 
 
Spółka zakooczyła budowę dwóch inwestycji Rakowiecka oraz Foksal w Warszawie. Rako-
wiecka została sprzedana ambasadzie Turcji powyżej wartości księgowej, natomiast w przy-
padku Foksal trwa proces wynajmu. Rozpoczęła się także budowa budynku biurowego przy 
ul.Domaniewskiej, który częściowo jest wynajęty dla Poczty Polskiej. Spółka uzyskała już fi-
nansowanie tej inwestycji. 
 
Trwa także proces przenoszenia poszczególnych nieruchomości do spółek SPV, co powinno 
skutkowad uwolnieniem rezerw podatkowych. W 2014r. Spółka dokonała kolejnych transfe-
rów aktywów o łącznej wartości  713,4 mln PLN. Ogółem w 2014 roku spodziewamy się roz-
wiązania rezerw na ok. 70-80 mln PLN, co przyczyni się do możliwości wypłaty istotnej dywi-
dendy. 
 
W ramach realizacji projektów deweloperskich Grupy, podpisana została umowa o współ-
pracy dotycząca projektu Port Rybacki w Gdyni z Locum S.A. Umowa dotyczy budowy I etapu 
części mieszkaniowej, na którą składa się 6 budynków. Podpisana została także umowa doty-
cząca budowy obiektu handlowego w formule BTS w Łodzi dla jednej z największych sieci 
detalicznych. Podobnej umowy spodziewamy się także na Lewandowie. PHN zwiększa ak-
tywnośd także w segmencie magazynowo-logistycznym. Przygotowuje się do realizacji dru-
giego etapu JV z SEGRO we Wrocławiu, prowadzone są także negocjacje dotyczące Parznie-
wa. 

mln PLN Najem
Działalnośd 

deweloperska

Działalnośd 

zaniechana

Pozostała 

działalnośd
Niealokowane Razem

Przychody ze sprzedaży 61.1 17.3 0.1 78.5

Koszty działalności -31.8 -13.6 -0.3 -45.7

Wynik brutto ze sprzedaży 29.3 3.7 -0.2 32.8

Koszty administracyjne -12.4 -1.8 -0.1 -3.9 -18.2

Zmiana wartości godziwej nieruchomości 

inwestycyjnych -6.1 -6.1

Zysk/strata ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych 0.1 0.1

Pozostałe przychody 3.1 0.1 0.0 3.2

Pozostałe koszty -8.5 -0.2 0.0 -8.7

Wynik segmentu z działalności operacyjnej 5.5 1.8 -0.1 -0.2 -3.9 3.1

mln PLN Najem
Działalnośd 

deweloperska

Działalnośd 

zaniechana

Pozostała 

działalnośd
Niealokowane Razem

Przychody ze sprzedaży 68.2 23.7 0.3 92.2

Koszty działalności -30.8 -19.2 -0.3 -50.3

Wynik brutto ze sprzedaży 37.4 4.5 0.0 41.9

Koszty administracyjne -14.8 -2.6 -0.1 -5.5 -23.0

Zmiana wartości godziwej nieruchomości 

inwestycyjnych -31.0 -31.0

Zysk/strata ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych

Pozostałe przychody 2.7 0.4 0.2 3.3

Pozostałe koszty -13.6 -0.6 -14.2

Wynik segmentu z działalności operacyjnej -19.3 1.7 -0.1 0.0 -5.3 -23.0

Żródło: PHN

Analiza segmentowa za 1H 2014 (niebadane)

Analiza segmentowa za 1H2013 (niebadane)



4 

Sektor deweloperski 

9 października 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa: Rakowiecka City Nazwa: PHN Tower (City Tower) Nazwa: Intraco City

GLA: 1 700 m2 GLA: 47 000 m2 GLA: 38 000 m2

Rozpoczęcie: 1Q 2012 Rozpoczęcie: 2017 Rozpoczęcie: 2015 (I) / 2017 (II)

Zakooczenie: 1Q 2014 Zakooczenie: 2019 Zakooczenie: 2016 (I) / 2020 (II)

Capex: 12 mln PLN Capex: ok. 520 mln PLN Łączny capex: ok. 270 mln PLN

Nazwa: Foksal City Nazwa: Port Rybacki Nazwa: Wilanowska Office Hub

GLA: 3 340 m2 GLA: 54 000 m2 GLA: 28 000 m2

Rozpoczęcie: 3Q 2012 PUM: 122 000 m2 Rozpoczęcie: 2016

Zakooczenie: 2Q 2014 Rozpoczęcie: 2015 (I faza) Zakooczenie: 2017

Capex: 30 mln PLN Zakooczenie: 2017 (I faza) Capex: ok. 180 mln PLN

Łączny capex: ok. 1 100 mln PLN

Nazwa: Parzniew Logistic Hub Nazwa: Bartycka Reatil Hub

Nazwa: Wrocław Industrial Park GLA: 80 000 m2 (V faz) GLA: 50 000 m2

GLA: 40 000 m2 w budowie Rozpoczęcie: 2015 (I faza) Rozpoczęcie: 2015 (I) / 2016 (II)

Rozpoczęcie: 3Q 2012 (I) / 1Q 2014 (II) Zakooczenie: 2016 (I faza) Zakooczenie: 2016 (I) / 2017 (II)

Zakooczenie: 4Q 2013 (I) / 4Q 2015 (II) Łączny capex: ok. 125 mln PLN Łączny capex: ok. 210 mln PLN

Capex: koszty ponosi partner JV

Nazwa: Lewandów Retail Hub Nazwa: Ludmierz Retail Hub

Nazwa: Domaniewska Office Hub GLA: 65 000 m2 GLA: 40 000 m2

GLA: 27 100 m2 Rozpoczęcie: 2014 (I faza) Rozpoczęcie: 2016

Rozpoczęcie: 1Q 2014 Zakooczenie: 2015 (I faza) Zakooczenie: 2017

Zakooczenie: 3Q 2015 Łączny capex: ok. 180 mln PLN Capex: ok. 185 mln PLN

Capex: 177 mln PLN

Łącznie GLA: 72 140 m2 Łącznie GLA: 246 000 m2 Łącznie GLA: 156 000 m2

Łączny capex: 219 mln PLN Łączny capex: 1 925 mln PLN Łączny capex: 845 mln PLN

źródło: PHN

Projekty zakooczone

Projekty w realizacji

Projekty w przygotowaniu: Projekty planowane:
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Wyceniamy spółkę metodą zdyskontowanych aktywów netto, z uwzględnieniem wyceny 
porównawczej. Metoda zdyskontowanych aktywów netto oddaje wartośd portfela nierucho-
mości posiadanego przez spółkę oraz wpływ programu inwestycyjnego spółki w ciągu naj-
bliższych 3 lat. Wycena porównawcza obejmuje wycenę relatywną  aktywów w stosunku do 
wyceny rynkowej Spółki.  

  

Główne założenia wyceny 

 W stosunku do planu inwestycyjnego przedstawionego przez spółkę w latach 2014r.-2016r. 
zakładamy rozpoczęcie następujących projektów: Domaniewska, Lewandów I, Ludmierz I, 
Intraco I, Parzniew I, Port Rybacki I, Bartycka I.  

 Główne ryzyka jakie widzimy dla wyceny Spółki związane są z rynkiem powierzchni biuro-

wych w Warszawie. Ze względu na oczekiwaną podaż nowych inwestycji w ciągu najbliższych 

dwóch lat na poziomie łącznie ok. 600 tys. m2 oczekuje się, że udział powierzchni niewynaję-

tej może wzrosnąd w tym okresie do ponad 15%.  Może to oznaczad koniecznośd renegocja-

cji czynszów w istniejących inwestycjach  poniżej obecnych stawek i wzrost powierzchni nie-

wynajętej. Słabsze ożywienie gospodarcze w kolejnych latach może opóźnid realizacje po-

szczególnych projektów. 

 

Wycena porównawcza 

 

 

Wycena 

Nazwa spółki Kapita l i zacja Price/BV Dług netto/Kapitał własny

mln PLN

ECHO INVESTMENT S.A. 2 517,4 0,79 0,74

RANK PROGRESS SA 161,4 0,39 1,17

BBI DEVELOPMENT SA 137,0 0,51 0,69

CAPITAL PARK SA 482,9 0,49 0,49

GLOBE TRADE CENTRE SA 1 988,4 0,78 1,32

średnia 0,59 0,88

średnia 0,59 

PHN S.A. 1 175,6 0,64 -0,09 

wycena porównawcza 23,74 

Źródło:  Bloomberg, DM PKO BP
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Wycena zdyskontowanych aktywów netto. 
 

 
Wycena Spółki 

Wycena - zdyskontowana wartośd aktywów netto 2014P 2015P 2016P

(mln PLN)

Nieruchomości inwestycyjne 1 981 2 462 2 667 

Rzeczowe aktywa trwałe 23 21 20 

Wartości niematerialne 1 1 1 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 19 19 89 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 

Pozostałe aktywa 166 175 167 

Dług odsetkowy -2 -539 -824 

Podatek odroczony -78 0 0 

Pozostałe zobowiązania -148 -153 -153 

Dywidendy 79 141 

Aktywa netto 1 961 2 065 2 108 

Koszt kapitału własnego 2014P 2015P 2016P

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

Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0%

Beta 1,0 1,0 1,0 

Koszt kapitału własnego 8,5% 8,5% 8,5%

Zdyskontowane aktywa netto na 09/10/2014 1 925 1 868 1 758 

Wycena spółki 

mln PLN

Wycena zdyskontowanych aktywów netto na 09.10.2014r. 1 758 

dyskonto 20% do wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży -129 

dyskonto 20% do wartości podstawowych aktywów 

generujących przychody z najmu -133 

udziały akcjonariuszy mniejszościowych

Wycena po uwzględnieniu dyskonta 1 496 

waga

Wycena zdyskontowanych aktywów netto (PLN) 25% 31,3 

Wycena porównawcza (PLN) 75% 23,7 

Wycena na 09/10/2014 (PLN) 25,6 

Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 27,8 

Cena bieżąca (PLN) 25,48

Oczekiwana stopa zwrotu 9,2%

Źródło:PHN, Szacunki DM PKO BP
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Prognozy finansowe. 
 
Rachunek wyników. 
 

 

Rachunek zysków i strat (mln PLN) 2010 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

Przychody  z najmu 137,8 139,3 140,0 131,2 121,2 128,2 180,5 

Koszty utrzymania  nieruchomości -91,1 -87,7 -70,5 -59,1 -60,3 -63,7 -77,5 

Wynik z najmu 46,7 51,6 69,5 72,1 60,9 64,5 103,0 

Przychody z dzia ła lności  deweloperskiej 100,9 57,7 43,3 39,5 39,4 38,9 13,5 

Koszty dzia ła lności  deweloperskiej -63,2 -36,2 -44,0 -29,8 -32,6 -32,5 -10,4 

Wynik na działalności deweloperskiej 37,7 21,5 -0,7 9,7 8,2 7,8 4,5 

Przychody z pozostałej dzia ła lności 22,1 17,5 4,4 0,6 0,0 0,0 0,0 

Koszty pozostałej dzia ła lności -15,8 -14,3 -7,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 

Wynik z pozostałej działalności 6,3 3,2 -2,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Koszty adminis tracyjne -47,3 -55,5 -54,6 -46,2 -42,8 -43,4 -45,5 

Zmiana wartości  godziwej nieruchomości  inwestycyjnych 69,0 -117,0 -222,1 -32,2 -1,2 41,4 35,3 

Zysk(strata) ze zbycia  nieruchomości  inwestycyjnych 0,0 -0,3 0,7 1,2 1,4 0,0 0,0 

Koszty świadczeo w formie akcji -32,7 -21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pozostałe przychody 6,3 12,8 7,0 20,5 6,1 3,8 3,4 

Pozostałe koszty -19,6 -80,6 -29,6 -32,0 -17,9 -11,5 -11,9 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 66,4 -185,8 -232,5 -7,0 14,7 62,6 88,9 

Przychody finansowe 12,5 12,1 9,3 7,4 4,8 3,0 3,4 

Koszty finansowe -2,4 -2,7 -7,5 -1,2 -1,1 -17,6 -44,3 

Zysk(strata)netto z działalności finansowej 10,1 9,4 1,8 6,2 3,7 -14,6 -40,9 

Udzia ł w zyskach jednostek s tow. i  współza leżnych 0,0 0,0 0,1 0,6 0,7 0,7 2,6 

Zysk(strata) przed opodatkowaniem z dział. kontynuowanej 76,5 -176,4 -230,7 -0,2 18,4 48,0 47,9 

Podatek dochodowy -22,8 26,1 42,8 107,4 76,0 55,9 -5,1 

Zysk (strata)netto z działalności kontynuowanej 53,7 -150,3 -187,8 107,2 94,4 103,9 42,8 

Zysk (strata)netto z działalności zaniechanej -14,5 -8,2 2,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 

Zysk(strata) netto 39,2 -158,5 -185,8 107,0 94,4 103,9 42,8 

Zysk(strata) netto jedn.dominującej 39,2 -146,9 -170,8 100,0 94,4 103,9 42,8 

Zysk(strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych 0,0 -11,6 -15,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło:PHN, Szacunki DM PKO BP
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Sektor deweloperski 

9 października 2014 

 
Bilans. Rachunek przepływów pieniężnych. 
 
 

Bilans (mln PLN) 2010 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

Aktywa Trwałe 2 384 2 223 1 981 1 975 2 023 2 503 2 777 

Nieruchomości  inwestycyjne 2 138 2 068 1 912 1 928 1 981 2 462 2 667 

Rzeczowe aktywa trwałe 240 154 51 25 23 21 20 

Wartości  niemateria lne 1 1 1 0 1 1 1 

Inwestycje w jednostkach s towarzyszonych 0 0 18 19 19 19 89 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 0 3 0 0 0 

Pozostałe aktywa trwałe 5 0 0 1 0 0 0 

Aktywa Obrotowe 353 318 292 483 166 175 167 

Zapasy 81 83 85 65 33 11 22 

Należności  i  pozosta łe aktywa 16 23 29 182 63 65 67 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 25 5 0 0 0 0 

Środki  pieniężne i  i ch ekwiwalenty 232 179 174 218 70 99 78 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0 9 25 18 

AKTYWA RAZEM 2 736 2 541 2 298 2 458 2 189 2 678 2 944 

Kapitały 2 222 2 069 1 886 1 993 1 961 1 986 1 967 

Kapita ł podstawowy 0 43 43 45 45 45 45 

Kapita ł zapasowy 0 2 238 2 238 1 697 1 745 1 745 1 745 

Kapita ł z aktual izacji  wyceny 0 1 3 3 0 0 0 

Zyski  zatrzymane 0 -403 -574 117 114 197 177 

Aktywa przypadające właścicielom 2 222 

Kapitał własny jedn. Dominującej 2 222 1 879 1 711 1 862 1 903 1 986 1 967 

Udzia ły niekontrolujące 0 190 175 131 58 0 0 

Zobowiązania 515 472 412 465 227 693 977 

Zobowiązania długoterminowe 386 363 328 213 144 610 891 

Długoterminowa częśd kredytów i  pożyczek oraz obl igacji 1 0 2 1 1 539 824 

Zobowiązania  z tytułu odroczonego podatku dochodowego 340 307 260 148 78 0 0 

Rezerwy długoterminowe 40 49 59 57 58 64 59 

Pozostałe zobowiązania  długoterminowe 5 6 8 7 7 7 7 

Zobowiązania krótkoterminowe 129 109 84 252 83 83 87 

Zobowiązania  handlowe i  pozosta łe 58 44 37 208 38 39 41 

Krótkoterminowa częśd kredytów i  pożyczek oraz obl igacji 8 0 1 0 0 0 0 

Zal iczki  związane z dzia ła lnością deweloperską 50 34 16 4 5 2 4 

Zobowiązania  z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 1 1 1 1 

Rezerwy krótkoterminowe 13 31 30 39 39 40 41 

PASYWA RAZEM 2 736 2 541 2 298 2 458 2 189 2 678 2 944 

Źródło:PHN, szacunki DM PKO BP

Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN)

Przepływy z dzia ła lności  operacyjnej 11,8 -17,5 -24,8 34,2 2,7 43,8 26,3 

Przepływy z dzia ła lności  inwestycyjnej 8,7 -5,7 21,7 10,2 -51,6 -449,1 -222,3 

Przepływy z dzia ła lności  finansowej -52,4 -30,7 -0,9 -0,5 -99,0 443,2 177,7 

ROE 1,8% -7,8% -10,0% 5,4% 5,0% 5,2% 2,2%

ROA 1,4% -5,8% -7,4% 4,1% 4,3% 3,9% 1,5%

P/BV 0,54 0,64 0,71 0,71 0,70 0,67 0,68 

Dług netto (mln PLN) -197 -168 -161 -213 -63 442 750

Dług netto/kapita ły własne -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,4 

Źródło: PHN, szacunki DM PKO BP 



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 PKO BP 

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 DM PKO BP 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 PKO BP opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaź-
nikami 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 wymie-
nionych 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 jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładad, że DM PKO BP ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, 
której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza rekomendacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP. Treśd rekomendacji jest utajniana do momentu upublicznienia, przy czym upublicznienie 
następuje po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia rekomendacji klientom. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM PKO BP jest zabronione. Niniejsza rekomendacja 
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 rekomendacji 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 udziela 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 obowiązującym „Regulaminem świad-
czenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na 
podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Telefony kontaktowe 

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  
         wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Przemysł, budownictwo, inne      Piotr Łopaciuk 
         (022) 521 48 12  
         piotr.lopaciuk@pkobp.pl 
 

Analiza techniczna       Przemysław Smolioski 
         (022) 521 79 10  
         przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl  

Analiza techniczna       Paweł Małmyga 
         (022) 521 65 73  
         pawel.malmyga@pkobp.pl 

 
Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

Wojciech Żelechowski   (0-22) 521 79 19    Piotr Dedecjus (0-22) 521 91 40 
   wojciech.zelechowski@pkobp.pl    piotr.dedecjus@pkobp.pl 
Dariusz Andrzejak  (0-22) 521 91 39    Maciej Kałuża  (0-22) 521 91 50 
   dariusz.andrzejak@pkobp.pl     maciej.kaluza@pkobp.pl  
Krzysztof Kubacki  (0-22) 521 91 33    Igor Szczepaniec (0-22) 521 65 41      
   krzysztof.kubacki@pkobp.pl      igor.szczepaniec@pkobp.pl 
Tomasz Ilczyszyn   (0-22) 521 82 10    Marcin Borciuch (0-22) 521 82 12  
   tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl      marcin.borciuch@pkobp.pl 
Michał Sergejev  (0-22) 521 82 14    Joanna Wilk (0-22) 521 48 93 
   michal.sergejev@pkobp.pl      joanna.wilk@pkobp.pl 
Tomasz Zabrocki  (0-22) 521 82 13    Mark Cowley (0-22) 521 52 46 
   tomasz.zabrocki@pkobp.pl     mark.cowley@pkobp.pl 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

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

e-mail: infodm@pkobp.pl 

 

http://www.dm.pkobp.pl/download/regulaminy/regulamin_swiadczenia_uslugi_sporzadzania_analiz_inwestycyjnych.pdf

