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Inicjacja 

Monetyzując Internet 
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPH) to internetowa platforma medialna, która w 

polskim Internecie obsługuje grupę silnych i dobrze rozpoznawalnych marek. W grudniu 

2014 r. portale WPH przyciągnęły 15,63 mln realnych użytkowników, co dało mu 

czwartą pozycję na polskim rynku. WPH korzysta z pozycji preferowanego partnera 

reklamodawców w polskim Internecie, a także z przewag technologicznych związanych z 

należącą do przedsiębiorstwa bazą Big Data. Według naszych oczekiwań, w ciągu 

kolejnych dwóch lat wyniki sprzedaży WPH powinny przekroczyć tempo wzrostu 

reklamy internetowej w Polsce, a przejęcia powinny wspierać wzrost przychodów i 

zysków w tempie dwucyfrowym. Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla WPH od 

Kupuj z ceną docelową 45,5 PLN. 

Do głównych aktywów WPH należy WP.PL, jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek 

internetowych w Polsce utworzona w 1995 r., oraz o2.pl, czwarty pod względem wielkości 

portal horyzontalny w Polsce. WPH obsługuje także szereg wyspecjalizowanych portali, w 

tym m.in. Money.pl, DOMODI, homebook.pl i Pudelka.  

Spółka czerpie korzyści ze swojej pozycji kontrahenta preferowanego, ponieważ zarówno 

domy mediowe, jak i klienci końcowi wolą płacić za największy zasięg. Dzięki przewagom 

technologicznym, kapitalizującym korzyści płynące z Big Data, WPH maksymalizuje wpływ 

treści na internautów, targetuje reklamy spersonalizowane i zwiększa przychody z reklam. 

Coraz intensywniejsza obecność WPH w przestrzeni internetowej wynika z przejęć, które 

pozostają istotnym narzędziem w strategii spółki. WPH koncentruje się na skalowalnej 

działalności w branży reklamowej, co pozwala na wykorzystanie ruchu na portalu WP.PL i 

innych marek w przestrzeni reklamowej przejętych portali oraz w e-handlu. 

Oczekujemy, że wzrost sprzedaży spółki przekroczy wskaźnik rozwoju rynku internetowego 

w Polsce w ciągu kolejnych dwóch lat. Według naszych szacunków, wzrost przychodów i 

dźwignia operacyjna powinny wzmocnić przepływy pieniężne i obniżyć poziom zadłużenia; 

znacząco zwiększy to wartość kapitału akcyjnego w przyszłości. 

Nasza wycena WPH bazuje na modelu DCF. W okresie prognozy WACC oscyluje w 

granicach 8,3%-9,2%, a stopa wzrostu wartości końcowej wynosi 3,0%, wynik wyceny wg 

modelu DCF wynosi więc 1177 mln PLN (41,7 PLN/akcję), a 12-miesięczną cenę docelową 

ustaliliśmy na 45,5 PLN na akcję. Z uwagi na potencjał wzrostu w wysokości 31,9% 

rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla WPH od Kupuj. 
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Kupuj, 45,50 PLN

mln PLN 2013 2014 2015P 2016P 2017P

Przychody 38 201 280 310 332

EBITDA 5 45 92 115 128

EBIT 2 24 65 86 98

Zysk netto 2 4 56 80 94

P/E - - 17,6 12,2 10,4

P/BV - - 2,4 2,0 1,7

EV/EBITDA - - 10,8 8,0 6,5

EPS 0,06 0,15 1,97 2,83 3,33

DPS 0,00 0,57 0,00 0,00 0,71

FCF - - 67 87 99

CAPEX 0 0 22 24 26

P - Prognozy DM PKO BP

mln PLN

Kurs akcji (PLN) 34,60

Upside 32%

Liczba akcji (mln) 28,25

Kapitalizacja (mln PLN) 977,55

Free float 33%

Free float (mln PLN) 317,70

Free float (mln USD) 85,35

EV (mln PLN) 1 000,44

Dług netto (mln PLN) 22,90

Stopa dywidendy (%) 0%

Odcięcie dywidendy -

European Media Holding 38,47

Orfe 9,31

Albemuth Inwestycje 9,31

10x 9,31
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WPH WIG20

WIG Spółka

1 miesiąc -7,0% -0,6%

3 miesiące -3,0% -

6 miesięcy 0,8% -

12 miesięcy -5,4% -

Min 52 tyg. PLN -

Max 52 tyg. PLN -

Średni dzienny obrót mln PLN 0,00

Włodzimierz Giller

+48 22 521 79 17

wlodzimierz.giller@pkobp.pl

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa
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Wycena  

Model DCF 

Nasza wycena WPH bazuje na modelu DCF. Wybór tej metody wynika z pełnego odzwierciedlenia w 

niej przyszłych przepływów pieniężnych spółki, poprawy marż oraz kontrolowanego wzrostu 

nakładów inwestycyjnych. W wycenie zastosowano stopę wolną od ryzyka w wysokości 3,0%, aby 

odzwierciedlić długoterminowe zmiany rentowności polskich obligacji skarbowych. Zastosowaliśmy 

także premię za ryzyko w wysokości 5% oraz wskaźnik beta na poziomie 1,25. W przypadku premii za 

ryzyko zadłużenia przyjęliśmy wartość 2,0%. W modelu DCF użyliśmy stopy wzrostu wartości 

rezydualnej na poziomie 3,0% oraz WACC na poziomie 9,2% po okresie prognozy. 

 

 

Model DCF

mln PLN 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P

Przychody 280,1 310,1 332,3 354,4 377,9 397,7 416,9 433,6

EBIT 65,5 86,1 97,6 105,4 113,9 119,7 125,7 130,5

Stopa podatkowa -1,3 -1,7 -2,0 -2,1 -2,3 -2,4 -2,5 -24,8

NOPLAT 64,2 84,3 95,6 103,3 111,7 117,3 123,2 105,7

Amortyzacja 27,0 28,8 30,7 32,6 34,5 36,4 38,2 40,0

Przepływy operacyjne 91,1 113,1 126,3 136,0 146,2 153,7 161,3 145,7

CAPEX -22,0 -24,4 -26,1 -46,4 -29,7 -51,0 -32,7 -34,1

Zmiany w kapitale obrotowym -1,7 -1,6 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -0,9

FCF 67,4 87,2 99,1 88,4 115,2 101,7 127,6 110,7

Stopa wolna od ryzyka 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

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

Beta 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Koszt kapitału własnego 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%

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

Koszt długu 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Efektywna stopa podatkowa (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 19,0%

Efektywny koszt długu (%) 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,1%

Dług/aktywa (%) 21,1% 10,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

WACC 8,3% 8,8% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%

Stopa wzrostu wartości rezydualnej 3,0%

Współczynnik dyskontujący 100,0% 92,3% 84,8% 77,7% 71,1% 65,1% 59,6% 54,5% 49,9%

Wartość bieżąca przepływów 62,3 74,0 76,9 62,8 75,0 60,6 69,6 884,9

Razem: 1366,0

Dług netto 189,3

Wartość DCF netto 1176,8

Wartość DCF netto na akcję (PLN) 41,7

Koszt kapitału własnego 9,3%

Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 45,5

Źródło: DM PKO BP
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Wartość kapitału akcyjnego WPH przy powyższych parametrach wynosi 1177 mln PLN. Oznacza to 

wartość akcji w wysokości 41,7 PLN i cenę docelową w wysokości 45,5 PLN w horyzoncie 12-

miesięcznym. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości naszego modelu DCF w celu oceny 

możliwego zakresu wyceny. Przy wartości końcowej WACC oscylującej między 8,85% a 9,65% oraz 

stopie wzrostu wartości rezydualnej między 2,5% a 3,5% wynik wyceny wg modelu DCF waha się od 

1,065 mln PLN do 1,326 mln PLN. 

 

 

Porównanie z transakcją Onet.pl 

Do dodatkowej weryfikacji wyniku wyceny wg DCF wykorzystaliśmy transakcję Onet.pl. Miała ona 

wprawdzie miejsce w 2012 r., ale stanowi jedyną dużą transakcję w segmencie portali 

horyzontalnych w polskim Internecie, do której doszło w niedalekiej przeszłości, i naszym zdaniem 

można ją wykorzystać jako benchmark dla wyceny. W przypadku Onet.pl sprzedającym był TVN, a 

kupującym niemiecka spółka Ringier Axel Springer, która nabyła 75% udziałów za kwotę 956 mln 

PLN. Od kiedy jednak RAS nabył pakiet kontrolny w Onet.pl, naszym zdaniem mogło dość do 

wypłacenia premii za kontrolę, którą oceniamy na 10%. Premię tę odliczamy dla potrzeb wyceny 

transakcji, aby móc obliczyć współczynniki odpowiednie dla wyceny WPH. 

 

 

Analiza wrażliwości

2,5% 2,8% 3,0% 3,3% 3,5%

8,8% 1 163 1 199 1 237 1 280 1 326

9,0% 1 136 1 170 1 206 1 245 1 288

WACC 9,2% 1 111 1 143 1 177 1 214 1 254

9,4% 1 088 1 117 1 149 1 184 1 221

9,6% 1 065 1 093 1 123 1 156 1 191

Źródło: DM PKO BP

Wzrost w fazie II

Dane finansowe Onet.pl

mln PLN 2011
10 miesięcy 

2012

2012 

zannualizowany

Sprzedaż 237,1 185,6 232,0

EBITDA 95,6 76,8 96,0

Marża (%) 40,3% 41,4% 41,4%

Marża gotówkowa (%) 45,5% 45,5%

Źródłó: TVN, DM PKO BP
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W oparciu odpowiednio o wskaźniki EV/EBITDA i EV/sprzedaż, nasze wyliczenia wykazały 

ostatecznie wartość kapitału akcyjnego w wysokości 1,039 mln PLN i PLN 1,210 mln PLN lub 36,8 

PLN i 42,8 PLN na akcję WPH.  

 

Wycena porównawcza względem międzynarodowych spółek internetowych 

Aby dodatkowo zweryfikować wyniki naszej wyceny DCF, wykorzystaliśmy szereg spółek 

internetowych z rynków międzynarodowych, cechujących się ekspozycją na przychody reklamowe 

generowane w sektorze online. W tym celu wykorzystaliśmy spółki z rynku amerykańskiego, 

chińskiego, rosyjskiego, japońskiego i koreańskiego. Do tej grupy dodaliśmy także TVN z uwagi na 

jego ekspozycję na polski rynek reklamowy. 

Onet.pl - wskaźniki waluacji dla transakcji

Cena za udział 75% (mln PLN) 956,3

Implikowana cena za udział 100%(mln PLN) 1275,0

Dług netto* (mln PLN) 0,0

Implikowane EV (mln PLN) 1275,0

Implikowane EV/EBITDA 13,3

Implikowane EV/Sales 5,5

Premia za udział kontrolny (%)** 10,0

Implikowane skorygowane EV/EBITDA 12,1

Implikowane skorygowane EV/Sales 5,0

Wycena WPH na bazie wskaźników Onet.pl (mln PLN)

Oczekiwana skorygowana EBITDA WPH w 2015 101,7

Oczekiwana sprzedaż WPH 280,1

Dług netto WPH na koniec 2014 189,3

EV WPH implikowana przez transakcję Onet.pl:

   na bazie EV/EBITDA 1228,0

   na bazie EV/Sales 1399,2

Wartość akcji WPH implikowana przez transakcję Onet.pl:

   na bazie EV/EBITDA 1038,8

   na akcję (PLN) 36,8

   na bazie EV/Sales 1209,9

   na akcję (PLN) 42,8

Źródło: TVN, DM PKO BP

** po odj ęciu 10% premi i , j aką Axel Springer mógł zapłaci ć za udział kontrolny

*przed rozli czeni em transakcj i  Onet.pl odkupi ł własne akcj e warte 74.2mln PLN od TVN, więc zakładamy, że 

transakcja została dokonana na bez długu
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W oparciu o mediany współczynników EV/EBITDA i P/E 2015P, uzyskaliśmy wartość kapitału WPH 

na poziomie odpowiednio 1,083 mln PLN i 1,356 mln PLN lub 38,3 PLN i 48 PLN na akcję. 

  

  

Wycena porównawcza WPH

P/E EV/EBITDA

Kraj/Spółka

kapitalizacja 

(mln EUR)
2015P 2016P 2017P 2015P 2016P 2017P

Stany Zjednoczone

GOOGLE INC-CL A 337 216 19,2 16,8 14,6 9,8 9,0 7,9

AOL INC 3 600 24,8 22,7 19,7 7,8 7,4 6,8

IAC/INTERACTIVECORP 5 602 25,0 17,9 16,8 11,4 9,4 8,3

FACEBOOK INC-A 204 199 40,0 30,4 23,2 18,2 15,0 11,4

Chiny

BAIDU INC - SPON ADR 64 351 27,0 19,9 14,8 19,2 15,4 11,8

NETEASE INC-ADR 17 293 20,4 16,8 13,8 13,8 12,1 10,4

SINA CORP 2 288 71,2 31,4 18,9 23,9 14,9 7,4

SOHU.COM INC 2 323 n/a 64,8 19,7 12,5 8,6 6,2

Rosja

YANDEX NV-A 5 383 25,3 20,4 15,4 13,8 12,4 10,1

MAIL.RU GROUP-GDR REGS 4 690 22,6 17,8 14,3 13,8 12,7 10,5

Japonia

YAHOO JAPAN CORP 20 956 21,5 21,0 19,5 n/a n/a n/a

Korea

NAVER CORP 16 622 29,7 22,5 18,2 15,8 13,6 11,3

DAUM KAKAO CORP 5 360 34,2 25,2 20,3 17,9 15,4 12,8

Polska

TVN 1 527 18,9 16,0 14,7 13,1 12,6 12,0

MEDIANA 25,0 20,7 17,5 13,8 12,6 10,4

Implikowana WPH Enterprise value (PLNm) 1 272 1 450 1 334

Implikowana WPH Equity value (PLNm) 1 356 1 614 1 616 1 083 1 427 1 398

na akcję (PLN) 48,0 57,1 57,2 38,3 50,5 49,5

Źródło: Na podstawie konsensusu Bloomberg, DM PKO BP
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Nazwa/państwo
Kapitalizacja 

rynkowa (mln EUR)
Opis spółki

USA

GOOGLE INC-CL A 337 216

Google Inc to globalna spółka technologiczna projektująca i sprzedająca różnorodne 

produkty i usługi. Koncentruje się głównie na reklamie i narzędziach w segmencie 

display i w wyszukiwarkach, systemach operacyjnych w urządzeniach stacjonarnych i 

mobilnych, treściach konsumenckich, rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, handlu i 

produktach sprzętowych.

AOL INC 3 600

AOL Inc to podmiot świadczący usługi sieciowe.  Działalność spółki obejmuje treści 

internetowe, produkty i usługi oferowane monumentom, wydawcom i reklamodawcom. 

AOL skupia się na przyciąganiu konsumentów oraz na usługach reklamy internetowej na 

własnych i samodzielnie obsługiwanych portalach a także na stronach osób trzecich. AOL 

obsługuje także usługę abonamentowego dostępu do Internetu.

IAC/INTERACTIVECORP 5 602
IAC/InterActiveCorp to spółka internetowa generująca przychody w segmencie 

Wyszukiwania, Ogłoszenia towarzyskich, Media i Inne.

FACEBOOK INC-A 204 199

Facebook Inc. obsługuje portal społecznościowy. Przez portal spółki można komunikować 

się z członkami rodziny, znajomymi i współpracownikami. Facebook opracowuje 

technologie ułatwiające wymianę informacji, zdjęć, linków internetowych i filmów wideo. 

Użytkownicy Facebooka mogą dzielić się informacjami lub ograniczać dostęp do nich w 

oparciu o własne kryteria.

Chiny

BAIDU INC - SPON ADR 64 351

Baidu, Inc. obsługuje wyszukiwarkę internetową.  Spółka oferuje wyszukiwanie 

algorytmiczne, wyszukiwanie przedsiębiorstw, nowości, plików mp3, obrazów, pomoc 

głosową, przechowywanie w chmurze oraz usługi nawigacyjne. Baidu obsługuje klientów 

z całego świata.

NETEASE INC-ADR 17 293

NetEase, Inc. to podmiot z sektora technologii internetowych, rozwijający aplikacje, 

usługi i inne technologie internetowe w Chinach. Główna działalność spółki obejmuje 

usługi poczty elektronicznej, portali internetowych oraz rozrywki internetowej, w tym gier 

online. NetEase oferuje także reklamę internetową, wyszukiwanie, aplikacje mobilne i 

usługi e-handlu.

SINA CORP 2 288

SINA Corporation to globalna internetowa spółka mediowa obsługująca strony docelowe 

w języku chińskim.  Oferuje sieć treści i usług związanych z różnymi markami, których 

grupą docelową są osoby pochodzenia chińskiego na całym świecie.  SINA.com oferuje 

w Internecie wiadomości, rozrywkę, usługi społecznościowe i handlowe za 

pośrednictwem stron produkowanych i aktualizowanych przez lokalne zespoły 

zlokalizowane w Chinach, Hongkongu, Tajwanie i w Ameryce Północnej.

SOHU.COM INC 2 323

Sohu.com Inc. obsługuje portal internetowy w Chinach.  Portal spółki obejmuje funkcje 

nawigacji i wyszukiwania sieciowego w chińskojęzycznym Internecie, sieciowe usługi 

komunikacyjne oraz platformę e-handlu.

Rosja

YANDEX NV-A 5 383

Yandex NV obsługuje portal internetowy w Rosji.  Portal spółki obejmuje wyszukiwarkę 

internetową, wiadomości, informacje zakupowe, blogi, zdjęcia i filmy wideo.  Yandex 

generuje dochody na reklamie internetowej.

MAIL.RU GROUP-GDR REGS 4 690

Mail.ru Group Ltd. oferuje w Rosji usługi dostępu do Internetu. Spółka obsługuje także 

portale społecznościowe, sieci komunikacyjne, usługi pocztowe oraz podmiot zajmujący 

się grami sieciowymi.

Japonia

YAHOO JAPAN CORP 20 956

Yahoo Japan Corporation zapewnia na swoim portalu szeroką gamę treści 

informacyjnych, obejmujących wiadomości, zakupy, mapy, finanse i rozrywkę.  Spółka 

zapewnia też usługi wyszukiwania internetowego, aukcji internetowych i reklamy online.

Korea

NAVER CORP 16 622

Naver Corp. obsługuje portal internetowy zapewniający takie usługi jak wyszukiwanie, 

gry internetowe i rozwój treści.  Spółka zapewnia także usługi marketingowe za pomocą 

reklam tekstowych i bannerów reklamowych.

DAUM KAKAO CORP 5 360

Daum KAKAO Corporation dostarcza takie usługi internetowe jak wiadomości, obsługę 

poczty elektronicznej i wiadomości rekreacyjne.  Spółka oferuje także 

międzyplatformową mobilną aplikację komunikacyjną, pozwalającą użytkownikom na 

wymianę wiadomości.

Polska

TVN 1 527

TVN SA jest właścicielem i operatorem naziemnych, kablowych i satelitarnych kanałów 

telewizyjnych.  Spółka oferuje kanały poświęcone wiadomościom, pogodzie i 

motoryzacji, a także polskojęzyczny kanał na ternie USA i programy rozrywkowe.

Źródło: Bloomberg, DM PKO BP
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Struktura akcjonariatu i emisja akcji 

Głównym udziałowcem Wirtualna Polska Holding (WPH) jest European Media Holding S.a.r.l., który 

kontroluje 38,5% akcji i 37,8% głosów. European Media Holding jest podmiotem joint venture Innova 

Capital, który posiada w WPH pośrednio 72,14% praw głosu, MCI Private Ventures (25% głosów) i 

European Media Holding III S. a.r.l. (2,86% głosów). Pozostali główni udziałowcy to członkowie 

zespołu zarządzającego i współzałożyciele firmy: prezes Jacek Świderski (9,3% akcji i 12,9% głosów, 

za pośrednictwem Orfe S.A), Michał Brański, który odpowiedzialny jest za strategię produktową 

(9,3% akcji i 12,9% głosów, za pośrednictwem 10x S.A.) oraz Krzysztof Sierota, dyrektor ds. 

informatycznych i działu IT (9,3% akcji i 12,9% głosów, za pośrednictwem Albemuth Inwestycje S.A.). 

Udziały pracownicze stanowią 1,1% akcji i obejmują 0,7% głosów. Akcje w wolnym obrocie stanowią 

32,5% i 22,6% głosów. 

 

 

Na akcjach WPH ustanowiony został lock-up zarówno dla samej spółki, jak i dla jej akcjonariuszy.  

Obejmuje on 180 dni dla WPH oraz 360 dni dla European Media Holding S.a.r.l. i dla członków 

Zarządu. Akcje rozdzielone w ramach programu opcji menedżerskich objęte są lock-upem na okres 

180 lub 365 dni od daty pierwszej oferty publicznej (z wyłączeniem dwóch osób). 

38,5% 

9,3% 
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W naszych prognozach uwzględniliśmy przychody w wysokości 106,9 mln PLN z tytułu emisji akcji 

oraz 30 mln PLN z tytułu spłaty długu. Nie uwzględniamy w nich jednak ewentualnych przyszłych 

przejęć. 

 

Polski rynek reklamy internetowej 

Do pomiaru wartości polskiego rynku reklamy internetowej stosuje się różne podejścia. Główna 

różnica pomiędzy podejściem stosowanym przez IAB/PwC AdEx a podejściem Starlink polega na 

tym, że Starlink stosuje wartości gotówkowe netto (po wyłączeniu sprzedaży barterowej i tzw. kick 

back’ów). Ponadto Starlink nie obejmuje kategorii classifieds (reklamy tekstowe) i mailingu, 

rozpoznaje AdWords wyłącznie w kategorii SEM i nie rozpoznaje AdContext w całościowej kategorii 

SEM. 

 

  

W związku z tym oceny rynku reklamy internetowej w Polsce różnią się w zależności od źródła. 

Pod względem dynamiki, na tle polskiej przestrzeni reklamowej Internet wyróżnia się na korzyść. 

Według danych Starlink, jego wzrost r/r w 2014 r. wyniósł 6,4%, co stanowi najwyższy poziom 

spośród wszystkich segmentów rynku reklamowego. Wartość rynku reklamy internetowej wyniosła 

w 2014 r. 1,6 mld zł w porównaniu z 1,5 mld zł w 2013 r., a jego udział w całkowitym rynku reklamy 

wzrósł z 21,2% w 2013 r. do 22,0% w 2014 r. Wydatki na reklamę internetową napędzane są głownie 

przez format in-stream (materiał wideo wyświetlany przed treściami wideo, które chce obejrzeć 

użytkownik, podczas takich treści lub po nich), który wzrósł o 21% r/r, oraz przez segment mobile. 

Według danych Starlink reklama typu mobile display, która stanowi część tego segmentu, wzrosła w 

2014 r. o ponad 60%. 
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W latach 2009-2014 średnia roczna stopa wzrostu polskich wydatków na reklamę internetową 

wyniosła 14,4%, co obejmuje radio (2,9%), telewizję (1,4%) i reklamę kinową (1,6%). Reklama 

internetowa przejęła budżety na reklamę outdoorową (-8,0% r/r), w czasopismach (-10,4% r/r) i 

dziennikach (-13,7% r/r). 

Przyczyny, dla których reklama internetowa rozwija się szybciej niż jakikolwiek inny segment rynku 

reklamy, można wyjaśnić silną rozbieżnością w zakresie zasięgu, na którym korzystają platformy 

internetowe, oraz stosunkowo niskim udziałem w przychodach z tytułu reklam w porównaniu do 

platform telewizyjnych. Na przykład średnia dzienna liczba unikalnych użytkowników portalu WP.PL 

wynosi 8,6 mln, co przekłada się na generowane przez WPH przychody proforma w wysokości 248 

mln zł. W przypadku TVN zasięg dzienny wynosi 15,1 mln, a wartość sprzedaży reklam w roku 2014 

sięgnęła 1,1 mld zł. 

 

 

  

Wprawdzie liczby unikalnych użytkowników portalu internetowego i liczby widzów telewizyjnych nie 

można porównywać bezpośrednio, ale przepaść między przychodami z reklam pokazuje, że dotarcie z 

reklamą do internautów jest dla reklamodawcy znacznie tańsze. 

Struktura rynku reklamowego w Polsce odzwierciedla trendy globalne – formaty display i SEM 

(marketing w wyszukiwarkach) w dalszym ciągu dominują na rynku, przy czym mechanizm SEM 

zdominowany jest w zasadzie przez Google. Do najszybciej rozwijających się formatów należy 

reklama w urządzeniach mobilnych (wg danych IAB AdEx 28% wzrostu r/r po III kw. 2014 r.), w 

mediach społecznościowych (19%) oraz wideo online (18%). Format marketingu e-mailowego z kolei 

traci udział w rynku.  

14,4% 

2,9% 

1,4% 

1,6% 
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-13,7% 

Internet
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Kina
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Polski rynek reklamy - CAGR (2009-2014) 

Źródło: Starlink 

Zasięg vs. sprzedaż reklam WP TVN

dzienny zasięg (mn) 8,6* 15,1**

sprzedaż reklamowa 2014 (mln PLN) 248 (pro forma) 1143

Źródłó: *Spóła, średnia dzi enna li czba użytkowników (Luty 2-8, 2015), ** Nielsen za Wi rtualnemedia.pl, 15 min. na dzi eń
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Silny wzrost segmentu mobile napędzany jest rosnącą liczbą smartfonów, a także spadającymi 

cenami transmisji danych. Według raportu „Marketing mobilny w Polsce 2013-2014” 

przygotowanego przez TNS Polska i jestem.mobi, w styczniu 2014 r. smartfon posiadało 44% 

Polaków, a liczba ta w styczniu 2015 r. mogła sięgnąć 60%. Dane Orange Polska wskazują, że liczba 

smartfonów użytkowanych przez klientów spółki wzrosła na koniec 2014 r. o 20% r/r. Jeżeli założyć, 

że dane te są reprezentatywne dla całego rynku, na koniec 2014 r. smartfony mogło posiadać ok. 

53% Polaków. 

 

  

  

Polski rynek reklamy ma jednak swoje wady. Dla wszystkich przekonanych o silnym odbiciu 

polskiego rynku reklamy w ślad za odbiciem PKB mamy złe wiadomości – na razie nie ma ono 

miejsca. Według Starlink, wzrost całkowitych wydatków reklamowych w 2014 r. wyniósł zaledwie 

2,7% (przy wzroście PKB o 3,0%), podważając wcześniejszą teorię o wysokim wskaźniku beta rynku 

43% 43% 44% 43% 44% 
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reklamy względem PKB. W rzeczywistości polski rynek reklamowy w ciągu ostatniego roku ogarnęła 

stagnacja. Jego udział w odniesieniu do PKB spada od 2008 r. 

 

Naszym zdaniem stosunkowo słabe wyniki polskiego rynku reklamowego są wynikiem silnej pozycji 

telewizji publicznej. Mimo spadku w ostatnich latach nadal ma ona duży udział zarówno w widowni, 

jak i w rynku reklamy telewizyjnej (24,9% w styczniu 2015 r.). Ponadto telewizja publiczna korzysta z 

opłat abonamentowych, które co miesiąc ma obowiązek płacić każde gospodarstwo domowe, które 

posiada odbiornik telewizyjny. Przychody te wyniosły w 2014 r. ok. 750 mln zł, co stanowi 10,3% 

łącznych wydatków reklamowych. W związku z powyższym telewizja publiczna jest w stanie 

subsydiować swój cennik reklamowy dzięki comiesięcznym opłatom abonamentowym. Ma to 

negatywny wpływ na ceny reklam na rynku jako całości, ponieważ telewizja pozostaje czynnikiem 

determinującym ceny. 

 

 

Polski rynek e-handlu 

Wprawdzie w Polsce penetracja Internetu wynosi 67% (ok. 10-20 pp mniej, niż w krajach 

rozwiniętych Europy Zachodniej – np. 89% w Niemczech, 83% we Francji czy 90% w Wielkiej 

Brytanii), w kontekście e-handlu Polska postrzegana jest jako rynek niedojrzały. Według Centre for 

Retail Research, w 2014 r. udział rynku internetowego w Polsce stanowił zaledwie 2,8% całkowitej 

sprzedaży detalicznej, podczas gdy europejska średnia wynosi 7,2%. Niemniej jednak w 2015 r. 

współczynnik ten dla Polski powinien sięgnąć 3,3%, a wzrost e-handlu r/r wynieść 18%. Według 

danych Rzeczpospolitej/BCG, w latach 2014-2020 polski rynek e-handlu powinien rozwijać się przy 

rocznej złożonej stopie wzrostu w wysokości 20% i w 2020 r. sięgnąć 22,6 mld EUR. 
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Źródło: GUS, Agora, DM PKO BP 

Rynek reklamy i wpływy z opłat abonamentowych

2012 2013 2014

rynek reklamy (mln PLN) 7324,0 7088,0 7282

wpływy z opłat abonamentowych (mln PLN) 550,0 721 750

wypływy z opłat jako % rynku reklamy 7,5% 10,2% 10,3%

Źródło: Starli nk, i nformacje prasowe
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Liczba e-sklepów na polskim rynku także rośnie, choć w wolniejszym tempie. Według analizy 

Rzeczpospolitej i Sklepy24.pl, w 2014 r. liczba e-sklepów wzrosła o 7% do 14,1 tys. (w latach 

poprzednich wzrost ten był dwucyfrowy). E-handel napędzany jest zarówno coraz większą penetracją 

Internetu, jak i ewoluującymi zwyczajami konsumentów, co skłania duże marki do rozwoju 

działalności sprzedażowej w Internecie.  Dzięki temu zwiększają one wydatki na reklamę internetową, 

co intensyfikuje wzrostu e-handlu, a także zachęca konkurentów z sektora do ekspansji sprzedaży na 

przestrzeń wirtualną. 

 

Globalne trendy reklamy internetowej 

Rynek reklamy internetowej rozwija się w skali globalnej, najintensywniejszy wzrost ma natomiast 

miejsce w jego segmencie mobile. Według danych e-marketerów dla rynku amerykańskiego i 

kanadyjskiego, pod względem ilości czasu spędzanego przez użytkowników w Internecie urządzenia 

mobilne doganiają stacjonarne i już niemal się z nimi zrównały. Dane z raportu „KPCB Internet Trends 

2014” dla rynku amerykańskiego wskazują na istnienie znacznych rozbieżności między czasem 

poświęcanym konkretnym mediom a wydatkami na reklamę w nich, przy czym w kontekście 

wydatków na reklamę Internet jest mocno niedoreprezentowany. 
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Według prognoz długoterminowych eMarketer (czerwiec 2014 r.) globalne wydatki na reklamę 

cyfrową powinny rosnąć w latach 2014-2018 przy CAGR na poziomie 11,1%, podczas gdy CAGR dla 

łącznych wydatków na reklamę w tym samym okresie szacowany jest na 5,0%. Wprawdzie nakłady 

na reklamę internetową prawdopodobnie zmniejszą różnicę dzielącą ją od przychodów reklamowych 

w segmencie telewizyjnym, ten ostatni utrzyma swój udział w rynku. Reklama internetowa będzie 

prawdopodobnie zdobywać nowe udziały rynkowe głównie kosztem działalności wydawniczej (gazet i 

czasopism), a także reklamy zewnętrznej. 
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Mobilny świat 

Według KPCB (Internet Trends 2014), główne trendy w globalnym Internecie napędzane są głównie 

przez poniższe czynniki: 

 wzrost liczby użytkowników jest niższy niż 10% i zwalnia; najwyższy jest na kilku rynkach 

rozwijających się; 

 liczba osób używających smartfonów rośnie w tempie +20%, ale tempo tego wzrostu 

zwalnia, przy czym najszybszy jest na rynkach o niskiej penetracji; 

 liczba tabletów rośnie w tempie +50% dzięki wczesnemu etapowi penetracji; 

 wskaźnik transmisji danych dla urządzeń mobilnych przekracza 80%, przy czym silnym 

czynnikiem motywującym wzrost są treści wideo. 
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Nadal istnieje znaczne pole do dalszego wzrostu penetracji reklamy mobile z uwagi na stosunkowo 

niską w 2013 r. penetrację smartfonów (22%) i tabletów (6%). Oczekiwany silny wzrost penetracji 

urządzeń mobilnych powinien napędzić wyniki reklamy mobile.   

Według prognozy globalnej PwC (2014), rozwój reklamy internetowej wspierać będzie właśnie format 

mobile i wideo. Według oczekiwań PwC, w latach 2014-2018 format wideo rozwijać się będzie przy 

CAGR w wysokości 23,8%, a format mobile w tym samym okresie przy CAGR na poziomie 21,5%. 

Format search utrzyma jednak swój znaczny udział w rynku (ok. 40%), zaś udział formatu classifieds i 

display będzie się zmniejszać. 
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Opis spółki 

Rozwój WP  

Wirtualna Polska Holding S.A. (WPH) to internetowa platforma medialna, która obsługuje grupę 

silnych i dobrze rozpoznawalnych marek w polskim Internecie. Jej głównym aktywem jest polski 

portal horyzontalny WP (Wirtualna Polska). Został on utworzony w 1995 r., a obecnie należy do 

najbardziej rozpoznawalnych marek internetowych na naszym rynku. Poza WP, WPH obsługuje także 

o2.pl – czwarty pod względem wielkości portal horyzontalny w Polsce, a także szereg 

specjalistycznych wortali, w tym Money.pl, DOMODI, homebook.pl, Pudelek, sportowefakty.pl, biztok 
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i dobreprogramy. W grudniu 2014 r. portale WPH przyciągnęły 15,63 mln realnych użytkowników, co 

dało mu czwartą pozycję na polskim rynku (za Google, Facebookiem i YouTube). Według naszych 

szacunków, w 2014 r. udział rynkowy WPH w polskiej reklamie internetowej wynosił proforma 12,6% 

(niebarterową sprzedaż reklam proforma WPH wyceniliśmy na 201,8 mln zł, po wyłączeniu z 

całkowitej wartości sprzedaży proforma WPH w 2014 r. w wysokości 248,3 mln zł kwoty 14,6 mln 

PLN z tytułu sprzedaży pozareklamowej oraz 31,9 mln PLN z tytułu sprzedaży barterowej, który to 

wynik porównaliśmy następnie z oszacowaną przez Starlink wartością rynku reklamowego w 

wysokości 1.602 mln zł). 

 

 

Historia WP sięga samego początku polskiego Internetu, kiedy to w 1995 r. założono katalog stron 

wp.pl. Trzy lata później stworzono portal Wirtualna Polska (WP.PL). W 1999 r. uruchomiono serwis 

poczty elektronicznej o2, a w 2000 r. powstał portal o2.pl. W tym samym roku na rynku pojawił się 

serwis Money.pl. Kamieniem milowym w historii spółki było nabycie Wirtualnej Polski przez o2 i 

Innova Capital w 2014 r., a następnie integracja dalszych przejęć (sportowefakty.pl, Domodi, 

Homebook i Money.pl). 

Największe grupy internetowe pod względem real users

Nr Nazwa mln RU

1 Google 20.23

2 Facebook 16.84

3 Youtube 16.40

4 WP 15.63

5 Onet 15.56

6 Allegro 15.33

7 Interia 12.56

8 Gazeta.pl 11.06

9 Wikipedia 9.82

10 Grupa Wydawnicza polskapresse 8.68

Źródło: Megapanel PBI/Gemius na grudzi eń 2014
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Obecnie, wskutek niedawnych przejęć, WPH jest właścicielem szeregu spółek internetowych. 
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Profil spółki 

Model biznesowy  

WPH to internetowa spółka reklamowa. W 2014 r. 93,3% sprzedaży niebarterowej holdingu (w ujęciu 

proforma) pochodziło ze sprzedaży reklam. Spółka monetyzuje swoją wysoką pozycję w polskim 

Internecie za pomocą sprzedaży reklam domom mediowym, a także bezpośrednio klientom 

strategicznym, lokalnym przedsiębiorstwom i podmiotom detalicznym (sklepom internetowym). Do 

przyciągania reklamodawców WPH wykorzystuje swoją silną i rozpoznawalną markę WP, a także 

samodzielnie opracowane treści wielotematyczne i multimedialne. Spółka czerpie korzyści ze swojej 

pozycji kontrahenta preferowanego, ponieważ zarówno domy mediowe, jak i klienci końcowi wolą 

płacić za największy zasięg, w którym użytkownicy mają wysoką wartość z uwagi na to, że ich grupy 

się nie pokrywają. 

Grupa WP współpracuje z szeregiem domów mediowych, w tym z największymi tego rodzaju 

podmiotami w Polsce: MediaCom, Starcom i OMD. Portfel klientów końcowych obejmuje dużą grupę 

klientów finansowych, a także podmiotów z sektora usługowego, telekomunikacyjnego, 

motoryzacyjnego i handlu. 

Spółka wykorzystuje własny bank danych profilów użytkowników (Big Data) do analizy zachowań 

użytkowników i odpowiedniego targetowania reklam. Treści WPH produkowane są zarówno 

wewnętrznie, jak i w drodze współpracy z innymi partnerami mediowymi. Własny zespół 

dziennikarski spółki obejmuje ponad 70 osób (ponad 160 pracowników w przeliczeniu na pełne 

etaty). 

 

 

 

Dostęp do 
marketingu online

Baza aktywów

Struktura 
przychodów

Klienci

15,6 mln real users/ 11,1 mln kont e-mail

Konta e-mail
Strony 

główny/tematyczne/vortale/ 
aplikacje mobilne

Użytkownicy/baza kont e-mail

Baza kont e-mail

Format Model cenowy

Display

Wideo

e-
mail

Mobile

Inne

SEM

Cennik
Liczba 

odsłon/ lead
Niereklamowe

Domy mediowe

Klienci końcowi

Strategiczni klienci 
końcowi

Klienci regionalni 
(lokalne 

przedsiębiorstwa)

Klienci detaliczni/ e-
sklepy

Business model

Źródło: Megapanel PBI/Gemius na grudzień 2014, spółka
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Strategia 

Jako że głównym aktywem WPH jest portal horyzontalny WP.PL, spółka dąży do zwiększenia jego 

popularności, spełniając większość potrzeb użytkowników Internetu. Zgodnie z badaniem „PBI Polscy 

Internauci” z 2013 r. WP spełnia osiem z trzynastu głównych powodów korzystania z Internetu 

(poczta elektroniczna, wiadomości zagraniczne i lokalne, wyszukiwarka, zakupy, materiały wideo, gry 

i aplikacje). Potrzeby internautów, których WP nie spełnia, związane są z usługami specjalistycznymi 

(bankowość internetowa) lub obszarami zagospodarowanymi już przez silne podmioty 

międzynarodowe (wyszukiwarki – Google, usługi społecznościowe – Facebook). WPH nie planuje 

ekspansji na obszary potrzeb internautów, których aktualny portfel usług nie obejmuje. 

 

 

Ponieważ na polskim rynku reklamy internetowej format display stanowi 44% (w III kw. 2014, dane 

IAB AdEx), opracowanie nowoczesnego display w celu przyciągnięcia internautów jest w strategii 

WPH kluczowe. Strona główna WP.PL wyewoluowała z prostego katalogu stron, znanego z pierwszej 

dekady XXI w., w nowoczesną stronę kafelkową z animowanymi bannerami. Spółka koncentruje się 

na krótkich formach wideo, korzystając zarówno z własnych danych, jak i ze stron osób trzecich. 

Wewnętrzna produkcja treści wideo realizowana jest we własnym studio spółki, w którym 

produkowane są krótkie formaty wideo (wywiady, prognozy pogody itp.). Strona WP.TV 

wykorzystywana jest do przechowywania treści wideo. 

Wprawdzie głównym punktem strategii spółki pozostaje reklama display, najszybciej rozwijającym 

się segmentem polskiego Internetu jest reklama mobile (wg IAB AdEx, w III kw. 2014 r. wzrost 

reklamy mobile wyniósł 28%). Wzrost liczby użytkowników Internetu mobilnego napędzany jest 

rosnącą liczbą smartfonów, a także spadającymi cenami przesyłu danych. WP rozwija aplikacje 

mobilne zarówno dla systemu Android, jak i iOS. Obecnie posada szereg aplikacji tematycznych, w 

tym: informacyjne (Info WP.PL), telewizję internetową (WP.tv), finansowe (Gielda WP.PL) i inne (WP 

Sport, Tech WP.PL, Dysk WP). Zgodnie z globalnymi trendami, zarząd WPH postrzega rozwój 

segmentu mobile jako jedną z najistotniejszych części strategii spółki. 

3% 

3% 

23% 

26% 

29% 

33% 

46% 

52% 

55% 

63% 

66% 

69% 

69% 

74% 

85% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

praca/nauka

pozostałe powody

ściąganie aplikacji

ściąganie muzyki/filmów

gry online

oglądanie filmów online

słuchanie muzyki online

zakupy online

suługi społecznościowe

bankowość online

sprawdzanie wiadomości lokalnych

surfowanie po internecie

wyszukiwarki

wiadomości krajowe i światowe

wysyłanie/otrzymywanie emaili

Powody korzystania z internetu 

Źródło: PBI Polscy internauci: fakty i liczby 2013  
Uwagi: Usługi udostępnianie przez WPH zaznaczone na szaro 
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WPH z sukcesem monetyzuje ponad jedenaście milionów aktywnych kont poczty elektronicznej (w 

grudniu 2014 r. 7,4 mln na WP.PL i 3,7 mln na o2.pl). E-maile stosowane są do precyzyjnego 

targetowania klientów, jako narzędzie do pozyskania i zatrzymania klientów, a także w celu 

monitorowania aktywności w zakresie e-handlu. Kampanie mailingowe pozwalają także na 

monitorowanie skuteczności podejmowanych działań i są często rozliczane na podstawie wyników. 

Dzięki ekspozycji na rynki specjalistyczne (homebook.pl, DOMODI i Money.pl) WP działa też w 

sektorze e-handlu. Spółka korzysta z siły marki WP, dzięki której wykorzystywana jest jako 

przewodnik handlowy, a e-handel pozwala powiększyć zakres oferowanych treści. Big Data pozwala 

na personalizację reklam i koncentrację na kluczowych preferencjach klientów – modzie, finansach 

osobistych, zdrowiu i urodzie czy dekoracji wnętrz. Segment e-handlu rozwijany jest przy niewielkim 

nakładzie środków – WPH działa jako generator leadów i korzysta na opłatach transakcyjnych. 

 

  

•Produkt pozyskujący klienta 

•Produkt utrzymania klienta 

•Baza unikalnych użytkowników 

•E-mail jako narzędzie śledzenia: 

•aktywności e-commerce 

•bankowości 

•programów lojalnościowych 

•ID na innych stronach internetowych  

E-mail 

•Nowoczesny display (format i techologia) jako narzędzie konkurencji z 
SEM (Search Engine Marketing) 

•Własne i zewnętrzne źródła danych: budowa DMP (Data Management 
Platform). Dane czerpanie z unikalnych własnych danych i z 
użytecznych danych zewnętrznych, stron i intenetowych i mobilnych 

•Technologia dodaje wartość do formatu display poprzez remarketing 
(retargeting) 

Nowoczesny display 

•Krótkie formaty wideo, skojarzone z zawartością WP jako najbardziej 
dochodowy format. Lewarowanie własnego studio wideo 
produkującego własne krótkie i średnie formaty. Transmisja na żywo 
własnej produkcji 

 

Video 

•Rozwój WP.TV jako pzrechowalnię zawartości wideo grupy  

•Rama 3xH 

•Wielokanałowość 

•Wiadomości z 1-szej ręki 

•Nowe źródła danych (geo) ważne dla istotnych segmentów klientów 
(detal, farma) 

•Silny czynnik wzrostu konsumpcji wideo (atomizacja konsumpcji TV) 

•Zaangażowanie: 4 x więcej interakcji wobec wersji desktopowych 

Mobile 

•Opłaty transakcyjne jako okazja do zwiększania przychodów na 
użytkowanika 

•WPH jako przewodnik po zakupach 

•Generacja leadów e-commerce: model "asset-light", agregator, 
niezależność od partnerów 

•E-commerce jako rozwinięcie kontentu 

•Skupienie się na głównych kategoriach konsumenckich - moda, finanse 
osobiste, moda&uroda, dekoracja wnętrz 

•Big Data kieruje kontentem do konsumentów / personalizacja reklam 
wspierana przez wysoką bazę RU napędzająca e-commerce  

E-commerce 
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Coraz intensywniejsza obecność WPH w przestrzeni internetowej wynika z przejęć, które pozostają 

istotnym narzędziem ekspansji w Internecie i które stanowią główny czynnik wspierający wzrost 

sprzedaży. WPH koncentruje się na skalowalnej działalności w branży reklamowej, która pozwala na 

wykorzystanie ruchu na WP.PL i generowanie leadów w zakresie e-handlu. Ponieważ sukcesy spółek 

internetowych w znacznym stopniu zależą od ich założycieli, zarządy i właściciele przejmowanych 

podmiotów stają się partnerami biznesowymi WPH. Aktualna lista przejęć wskazuje, że WPH cechuje 

się szeroką gamą zainteresowań, w tym rynkami (homebook.pl, DOMODI), portalami sektorowymi 

(Sportowefakty.pl, Money.pl) i bazami oprogramowania (dobreprogramy). 

 

 

 

Rozwój przychodów 

Ponieważ WPH powstał w drodze konsolidacji Grupy o2 i WP.PL i działa od 13 lutego 2014, a w 

dalszej części tego samego roku doszło do kolejnych przejęć, historyczny poziom sprzedaży można 

przedstawić jedynie na zasadzie proforma. W 2014 r. połączone portale WP.PL i O2.pl, a także Grupa 

Money.pl i Dobre Programy wygenerowały przychody w wysokości 248,3 mln zł (w ujęciu proforma, 

włącznie ze sprzedażą barterową). Sprzedaż barterowa stanowiła 12,8% łącznych przychodów (w 

ujęciu proforma). 

Sprzedaż barterowa wykorzystywana jest głównie jako narzędzie reklamowe i marketingowe przy 

sprzedaży przestrzeni reklamowej innym spółkom mediowym. Do głównych partnerów barterowych 

WPH należą sieci kin, tematyczne kanały telewizyjne, stacje radiowe i tytuły prasowe.  

Według danych Starlink, w 2013 r. sprzedaż niebarterowa połączonych WP.PL i Grupy o2 zmniejszyła 

się o 4,5% (głównie z uwagi na spadek sprzedaży WP.PL o 5,3%), mimo wzrostu rynku reklamy 

internetowej o 8,2%. WPH wyjaśnia tę okoliczność trwającym wówczas procesem sprzedaży WP.PL 

przez poprzedniego właściciela (TPSA), a także utratą przez portal dwóch głównych klientów, którzy 

zaprzestali dalszej działalności. Niemniej jednak w naszej ocenie łączne przychody WP.PL i o2 wzrosły 

w 2014 r. o 13,2% r/r (z wyłączeniem barteru) co znacznie wykracza ponad jednocyfrowy wzrost 

rynku (6% r/r wg Starlink).  

Wydatki na akwizycje i goodwill

PLN mn WP.PL DOMODI* SportoweFakty.pl Money.pl Razem

Wydatki gotówkowe 382.5 15.0 3.9 47.0 448.4

gotówka warunkowa - 3.0 1.3 - 4.3

Razem wydatki 382.5 18.0 5.2 47.0 452.7

Udziały mniejszości - 8.3 - - 8.3

Razem aktywa netto 290.5 17.0 5.3 27.2 339.9

Goodwill 92.0 9.3 - 19.9 121.2

Skonsolidowane przychody w 2014 89.0 3.4 - 3.6 96.0

Źródło: Spółka

* zawiera podwyższenie kapitału o PLN7.9mln PLN
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Źródło: Spółka, *DOMODI i Money.pl 
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Źródło: Spółka, *DOMODI i Money.pl 

-4.5% 

+13.2% 

wzrost organiczny 

Szacunki sprzedaży niebarterowej WPH (mln PLN)

Sprzedaż niebarterowa 2013 2014

Poprzednia WP 125,10

Poprzednia o2 36,25

Skonsolidowane WPH * 187,24

Wyłączenia:

szacowana sprzedaż Domodi (12.09-31.12) -2,07

szacowana sprzedaż Money.pl (1-31.12) -2,46

Razem 161,35 182,72

% zmiana 0,13

Źródło: DM PKO BP

*zawiera przychody WP (1 stycznia -12 lutego 2014)
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Uwzględniając sprzedaż niebarterową, do głównych formatów reklamowych należy modern display 

(54,3%), wideo (2,7%), e-mail (15,8%) i format mobile (2,7%). Większość przychodów Money Group 

(12,6% łącznej sumy) generuje format display. Do pozostałych formatów należą classifieds, 

SEM/SEO (wyszukiwarki) oraz dobreprogramy. Przychody pozareklamowe obejmują opłaty z tytułu 

płatnych produktów, np. gier lub serwisów randkowych. W 2014 r. około 87% przychodów proforma 

WPH miało formę gotówkową, a pozostałe 13% obejmowało przychody barterowe. 

Przychody reklamowe generowane są na dwa sposoby: na zasadzie ilościowej i efektywnościowej. W 

roku 2014 ok. 70,1% sprzedaży niebarterowej (w ujęciu proforma) zrealizowano na zasadzie 

ilościowej, a ok. 20,9% na zasadzie efektywnościowej i generowania leadów. Metoda 

efektywnościowa jest powszechna w przypadku formatów e-mail (35%) i Money Group (30%). 

 

 

 

Portfel marek 

WP jest największą i najsilniejszą marką WPH i generuje największy ruch (9,9 mln realnych 

użytkowników w skali miesiąca według danych Megapanel PBI/Gemius za grudzień 2014 r.). 

Utworzony w 1995 r. WP.PL był pierwszym portalem horyzontalnym w Polsce. Według alexa.com, 

obecnie zajmuje w Polsce siódme miejsce, za międzynarodowymi gigantami (Google, Facebook, 

YouTube), serwisem aukcyjnym Allegro oraz portalem Onet.pl. O2.pl to czwarty pod względem 

wielkości portal horyzontalny w Polsce, który przyciąga ok. 2,8 mln realnych użytkowników na 

miesiąc. Oferuje on głównie usługi poczty elektronicznej. Jedynie niewielka część udostępnianych na 

nim treści generowana jest wewnętrznie. Money.pl to specjalistyczny wortal z dziedziny usług 

finansowych, informacji, gospodarki i biznesu. W skali miesiąca ma około 3 mln realnych 

użytkowników. Pozostałe marki WPH to PUDELEK (portal poświęcony celebrytom i plotkom), 

Kafeteria (dla kobiet), sportowefakty (sport), dobreprogramy (baza oprogramowania) i biztok (biznes 

i gospodarka). 

Reklama display; 
54,3% 

Wideo; 2,7% 

E-mail; 15,8% 

Reklama mobilna; 
2,7% 

Ogłoszenia 
tekstowe; 1,6% 

SEM/SEO; 2,0% 

Dobre Programy; 
1,9% 

Money Group; 
12,6% 

Przychody 
pozareklamowe; 

6,5% 

Sprzedaż według formatu w 2014 

Źródło: Spółka 



Media i rozrywka 

 

 

27 

 

 

Treści i technologie  

WPH produkuje własne treści w formie zarówno tekstowej, jak i wideo. Zatrudnia ponad 160 

dziennikarzy (w przeliczeniu na pełne etaty, na koniec 2014 r.), którzy współpracują z zewnętrznymi 

autorami i reporterami. Zespół dziennikarski WPH produkuje średnio 30.000 tekstów, 25.000 zdjęć i 

430 filmów wideo miesięcznie. Spółka posiada własne studio TV (uruchomione w styczniu 2015 r.), w 

którym produkowane są treści wideo (prognozy pogody, wywiady itp.). 

Hitmapy aktualizowane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia optymalizację widoczności treści 

oraz analizę ruchu internetowego. Strony główne monitorowane są w czasie rzeczywistym. 

WPH obsługuje własny bank danych użytkowników – Big Data. Dane wejściowe zbierane są od 

ponad 15 mln realnych użytkowników i 11 mln kont poczty elektronicznej. Bit Data wykonuje w 

czasie rzeczywistym analizę szerokiej gamy danych dotyczących zachowań użytkowników i trendów, 

monitoruje odwiedzane strony i przeczytane artykuły itp. Wyniki generowane przez Big Data 

umożliwiają precyzyjniejsze targetowania klientów, zwiększają skuteczność reklam i monetyzację 

zasobów. Big Data ułatwia WPH rozwój działalności sprzedażowej na zasadzie efektywnościowej, 

ponieważ reklamodawcy wolą wydawać dostępne środki na mierzalne cele. Ponadto sprzedaż reklam 

na zasadzie efektywnościowej cechuje się mniejszą zmiennością i podatnością na zmiany cyklu 

gospodarczego. Big Data jest wewnętrznym źródłem unikalnych danych, co oznacza, że WPH nie 

musi korzystać z zewnętrznych baz danych.  

Marka Real users/miesiąc (mn) Liczba odsłon na miesiąc (mn) Ranking w Polsce według alexa.com

WP.PL 9,9 517 7

o2.pl 2,8 91 14

PUDELEK 2,3 232 22

Money.pl 3,0 48 25

kafeteria.pl 2,5 20 142

sportowefakty.pl 1,7 64 73

dobreprogramy 4,9 29 58

biztok 3,5 74 49

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, alexa.com
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Big Data pozwala także na targetowanie w e-handlu. Dzięki generowaniu dużego ruchu WP.PL może 

targetować unikalnych użytkowników za pomocą reklamy internetowej, przekierowując i generując 

ruch w e-sklepach. 

 

Struktura kosztów 

Głównym aktywem WPH są pracownicy spółki, co jest widoczne w strukturze kosztowej 

przedsiębiorstwa. W 2014 r. (w ujęciu proforma) koszty pracownicze stanowiły 48% całkowitych 

kosztów niebarterowych. Oczekujemy jednak, że wskaźnik ten wzrośnie w 2015 r. i w kolejnych 

latach, ponieważ w 2014 r. łączne koszty niebarterowe obejmowały także 19% udział kosztów 

jednorazowych, związanych z fuzją o2 i WP.PL; spodziewamy się, że udział ten będzie maleć w 

kolejnych latach. Do pozostałych istotnych kosztów należały niebarterowe usługi zewnętrzne, 

obejmujące głownie koszty najmu biur i serwerowni, treści osób trzecich, dzierżawione łącza 

internetowe oraz koszty utrzymania. Do pozostałych kosztów operacyjnych (7% kosztów 

niebarterowych w 2014 r. w ujęciu proforma) należą koszty reprezentacyjne, delegacji oraz rezerw na 

należności. 

  

 

BIG DATA
The next „big” thing in online advertising

Największa w Polsce baza emaili i Real Users pozwala 
na personalizowanie kontentu i zwiększanie 

efektywności reklamy

DANE WYNIK

15,6 mln RU

10.6 mln  kont 
e-mail 

Śledzenie 
zewnętrznych 
baz danych 

60 tys. zdarzeń 
na sekundę

Zadowoleni 
reklamodawcy

Rosnąca 
sprzedaż

Lepsza 
monetyzacja 

zasobów

Stargetowane
treści i reklamy 

Analizy Real-
Time 

Filtrowanie

Przygotowanie 
danych

Uczenie się

Profilowanie 
użytkowników

Źródło: Megapanel PBI/Gemius (dane na grudzień 2014)
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Zespół zarządzający 

W naszej opinii WPH posiada jeden z najlepszych na rynku zespół zarządzający. Kluczowi członkowie 

zarządu – prezes Jacek Świderski, Michał Brański, dyrektor ds. strategii i produktów oraz Krzysztof 

Sierota, CIO i dyrektor ds. IT – są współzałożycielami spółki i pozostają w niej od 1999 r. Wszyscy 

pozostają również znaczącymi akcjonariuszami (14,1% głosów i 10,56% akcji każdy). Dyrektor 

finansowa Elżbieta Bujniewicz-Belka posiada wieloletnie doświadczenie w polskiej branży IT. 

Pozostali kluczowi członkowie zespołu to wysokiej klasy profesjonaliści z wieloletnim 

doświadczeniem w dziedzinie mediów, marketingu i PR, corporate development, sprzedaży i HR. 

Spółka wdrożyła zatwierdzony program opcji menadżerskich dla kluczowych pracowników. Dzieli się 

on na  część istniejącą i nową. 

W ramach programu istniejącego spółka wyemitowała już 0,3 mln akcji, które przydzielono 

kluczowym pracownikom (cenę emisyjną 0,156 mln akcji ustalono na 0,05 PLN, a 0,145 mln akcji na 

12,17 PLN). W drugiej fazie istniejącego programu, która bazuje na warrantach subskrypcyjnych, 

0,93 mln akcji zostanie rozdzielonych między kluczowych pracowników WPH (cenę emisyjną 

ustalono na 12,17 PLN). Kluczowe założenia programu obejmują stopniową emisję maksymalnie 1,23 

mln akcji (nie więcej niż 5% kapitału) w okresie 6 lat. W rachunku zysków i strat za rok 2014 spółka 

wykazała 1,4 mln PLN jako koszt istniejącego programu opcji menedżerskich, przy czym całkowity 

oczekiwany koszt programu pozostały do zaksięgowania wynosił na koniec 2014 r. 4,6 mln PLN. 

Nowy program opcji menedżerskich bazuje na warrantach subskrypcyjnych i obejmuje emisję 

maksymalnie 0,594 mln akcji (2,4% kapitału) do rozdzielenia między kluczowych pracowników. Cena 

emisyjna nie może być niższa niż cena ustalona w ramach IPO. 

  

Materiały i energia; 
3% 

Niebarterowe usługi 
obce; 26% 

Koszty 
wynagrodzeń; 48% 

Pozostałe koszty 
operacyjne; 5% 

Koszty jednorazowe; 
19% 

Niebarterowe koszty operacyjne pro-forma 2014 

Źródło: Spółka 
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 Konkurencja 

Krajobraz konkurencyjny polskiego rynku portali internetowych wykazuje oznaki dojrzałości. Duże 

marki korzystają z silnej rozpoznawalności rynkowej, stabilnych udziałów w rynku oraz znaczących 

barier wejścia, z jakimi muszą się zmierzyć potencjalni konkurenci.  

WPH posiada różnych konkurentów w różnych branżach.  

Jego główni konkurenci to portale horyzontalne podobne do portali horyzontalnych WP.PL i o2.pl, 

działające na polskim rynku. Największym konkurentem WPH jest Grupa Onet, która aktualnie 

stanowi część Ringier Axel Springer (RAS). Grupa Onet posiada ok. 15,56 mln realnych 

użytkowników (dane Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 r.). Kolejnym portalem horyzontalnym 

jest należący do Bauer Media Group Interia.pl z 12,56 mln realnych użytkowników. Gazeta.pl to 

portal horyzontalny należący do Grupy Agora; ma 11,06 mln realnych użytkowników. 

Portale WPH konkurują także z portalami tematycznymi funkcjonującymi w polskim Internecie. 

Konkurentami Money.pl są Bankier.pl (Bonnier Group), Forsal.pl (RAS) i lokalny Stooq.pl. DOMODI 

konkuruje z Avanti24.pl, Cafeart.pl i szeregiem mniejszych portali modowych. Do konkurentów 

Homebook.pl należy domosfera.pl i dobrzemieszkaj.pl, a rywalami portalu Pudelek.pl są kozaczek.pl i 

plotek.pl. 

W przeszłości globalne marki internetowe nie odnosiły w Polsce sukcesów. Grupa AOL wycofała się z 

Polski w 2010 r. po dwuipółrocznej obecności na naszym rynku, a Yahoo! w roku 2013 po trzyletnim 

funkcjonowaniu w przestrzeni polskiego Internetu. Główną przyczyną niskiej popularności portali był 

brak konkurencyjnych treści. W Polsce funkcjonuje do dziś jedynie internetowa platforma 

transakcyjna eBay, ale jej udział w rynku wynosi zaledwie 1%. 
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WPH*; 12,6% 

Onet.pl*; 13,3% 

Interia.pl*; 6,9% 

Gazeta.pl; 6,2% 

pozostali*; 25,0% 

SEM; 36,0% 

Udział w rynku reklamy online w 2014 

Źródło:  *estymacje DM PKO BP, udziały w rynku na podstawie szacunków rynku na 1,6 mld PLN przez Starlink 

Obecność w Polsce międzynarodowych graczy online

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

eBay

AOL

Yahoo

okres obecności w Polsce

Źródło: DM PKO BP

1% udział w rynku    

we wrześniu2014
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Analiza SWOT 

Mocne strony 

 Korzyści skali – WPH należy do liderów polskiego Internetu 

 Mocne marki zakorzenione w polskim Internecie 

 Najwyższej jakości, zaangażowany zespół menedżerski 

 Ekspozycja na najszybciej rozwijający się segment polskiego rynku reklamowego 

Słabe punkty 

 Wysoki udział reklamy e-mailowej w przychodach (15,8%), podczas gdy udział mailingu 

w całkowitym rynku reklamy internetowej maleje 

 Ekspozycja na portale horyzontalne przy ograniczonych perspektywach rozwoju w 

zakresie liczby realnych użytkowników 

Szanse 

  

 czególności reklamy mobile 

  

 -handlu 

Zagrożenia 

 Szybko zmieniające się zwyczaje internetowe i zmienna lojalność klientów 

 Globalizacja Internetu może prowadzić do zmarginalizowania znaczenia graczy lokalnych 
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Dane finansowe 

Rachunek zysków i strat 

Skład EBITDA 2015 

Od kiedy spółka przybrała swój obecny kształt na skutek przeprowadzonej w 2014 r. konsolidacji, 

która doprowadziła do szeregu kosztów jednorazowych, raportowane wyniki EBITDA różnią się 

znacznie od wyników proforma i skorygowanych. Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem za 

rok 2014, WPH osiągnął EBITDA na poziomie 44,6 mln PLN. Punkt ten obejmuje jednak 29,6 mln PLN 

kosztów związanych z IPO, przejęciami, restrukturyzacją oraz zyskami/stratami na sprzedaży 

aktywów finansowych. Ponadto spółka zaksięgowała koszty niefinansowe programu opcji 

menedżerskich w wysokości 1,954mln zł. Wynik netto transakcji barterowych, utraty wartości 

aktywów trwałych oraz innych rozliczeń wyniósł w 2014 r. 1,4 mln PLN. Całkowite koszty 

jednorazowe sięgnęły w 2014 r. poziomu 33 mln PLN. W efekcie EBITDA skorygowana o te koszty 

wyniosłaby 77,6 mln PLN. 

 

Koszty jednorazowe WPH w 2014 (mln PLN)   

    

Koszty doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacji 19,3 

Koszty restrukturyzacji zatrudnienia 6,6 

Pozostałe koszty restrukturyzacji:   

Odpisy na kontrakty 0,9 

Podatki i opłaty związane z akwizycjami 0,7 

Kary i odszkodowania 2,7 

Inne 0,1 

Koszt programu opcji menadżerskich 2,0 

Zysk na sprzedaży aktywów finansowych -0,6 

Rezultat netto transakcji barterowych 0,6 

Odpisy na aktywa 0,7 

    

Razem 33,0 

    

Źródło: Spółka   

 

Od 13 lutego 2014 r. spółka dokonała jednak konsolidacji swojego głównego aktywa – WP.PL. 

Konsolidacja innego istotnego aktywa (Money.pl) rozpoczęła się 1 grudnia 2014 r. Konsolidację 

Sportowefakty.pl rozpoczęto w czerwcu 2014 r., a DOMODI i homebook.pl we wrześniu 2014 r. W 

związku z powyższym, w celu przedstawienia proforma EBITDA (aby odzwierciedlić całoroczną 

konsolidację przejętych podmiotów) dokonano korekty EBITDA o 6,385 mln PLN, a kosztów 

jednorazowych o 0,113 mln PLN dla tych okresów roku 2014, w których odpowiednie podmioty 

zależne nie były jeszcze przedmiotem konsolidacji. W efekcie skorygowany wynik proforma EBITDA 

wyniósł w 2014 r. 84,088 mln PLN. 
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Jak liczona jest EBITDA w 2014 (mln PLN)   

    

Zaraportowana EBITDA  44,629 

korekty:   

koszty IPO, akwizycji, restrukturyzacji i zysk/strata na sprzedaży aktywów 
finansowych 

29,643 

koszty programu opcji menagerskich 1,954 

wynik netto transakcji barterowych, odpisy na aktywa i inne rozlicznia 1,364 

    

Skorygowana EBITDA 77,590 

korekty pro forma o:   

całoroczna konsolidacja WP.PL, DOMODI, homebook.pl i Money.pl 6,385 

rezultat netto transakcji barterowych 0,113 

    

Skorygowana EBITDA pro forma 84,088 

    

Źródłó: spółka, DM PKO BP   

 

Prognozy przychodów 

Nasze założenia dotyczące przychodów spółki bazują na danych szacunkowych dotyczących 

polskiego rynku reklamy internetowej oraz udziału rynkowego WPH. Według Starlink, polski rynek 

reklamy rozwijał się w 2014 r. w łącznym tempie 2,7% r/r, a rynek reklamy internetowej w tempie 

6,4%, przez co jego udział w łącznym rynku reklamowym wzrósł do 22% (wzrost o 0,8 pp r/r). W 

2015 r. spodziewamy się wzrostu całego rynku reklamowego o 5% r/r, co stanowi wynik zbliżony do 

szacunkowego konsensusu szeregu instytucji zajmujących się badaniem mediów, a także spółek 

mediowych (prognozy TVN wskazują na wzrost w 2015 r. w okolicach 5%, a Agora przewiduje wzrost 

o 2-4% r/r). Przy wzroście PKB w 2016 r. na zbliżonym poziomie 3,6% (dane szacunkowe PKO BP), 

prognozujemy, ze rynek reklamowy wzrośnie w 2016 r. również o 5,0%. W latach 2017-2019 

oczekujemy wzrostu całego rynku reklamy przy CAGR 4,5%. 

Ponieważ udział reklamy internetowej w całkowitym rynku reklamowym zwiększył się z 11,6% w 

2009 r. do 22% w 2014 r. (średnio o 1,9 pp rocznie), według naszych oczekiwań trend ten powinien 

trwać nadal. Według naszych szacunków będzie on rosnąć o 0,8 pp rocznie i w 2019 r. sięgnie 25,1%. 

Oznacza to, że rynek reklamy internetowej wzrośnie o 8,8% w 2015 r. i o 8.2% w 2016 r. W latach 

2017-2019 oczekujemy, że będzie się rozwijać przy CAGR na poziomie 6,8%. 

  

Skala synergii w zakresie przychodów 

Według naszych szacunków przychody niebarterowe z tytułu reklamy WPH (w ujęciu proforma, 

201,8 mln PLN w 2014 r.) stanowiły 12,6% polskiego rynku reklamy internetowej według pomiarów 

Starlink. Oczekujemy, że wzrost sprzedaży spółki będzie szybszy niż tempo rozwoju rynku reklamy 

internetowej z uwagi na przewagę konkurencyjną WPH w realizacji celów efektywnościowych, a 
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także konkurencyjną pozycję rynkową spółki z uwagi na polaryzację rynku (WPH i Onet.pl kontra 

mniejsze portale). Kolejnym argumentem przemawiającym za efektem synergii w zakresie 

przychodów jest dalsze wykorzystywanie marki WP.PL do generowania ruchu na portalach WPH 

oraz w segmencie mobile. 

Według naszych prognoz, w ciągu kolejnych dwóch lat WPH przewyższy tempo wzrostu polskiego 

rynku reklamy internetowej, a jego udział w rynku sięgnie 13,1% w 2015 r. i 13,4% w 2016 r., głównie 

kosztem mniejszych portali i wortali. Po 2016 r. WPH powinien utrzymywać stabilny udział rynkowy 

na poziomie 13,4%. Oznacza to wzrostu sprzedaży proforma w wysokości 12,8% w 2015 r. i 10,7% w 

2016 r. W okresie 2017-2019 szacowany CAGR wzrostu przychodów wynosi 6,8%. 

 

Wyniki WPH w I kw. 2015 r. 

Dane za I kw. 2015 r. zaprezentowane przez WPH wspierają naszą tezę w zakresie synergii 

przychodów oraz efektu dźwigni operacyjnej. WPH ogłosił, że w I kw. 2015 r. poziom sprzedaży 

gotówkowej sięgnął 59,6 mln zł (wzrost o 25,8% r/r w porównaniu z danymi proforma za 

analogiczny okres 2014 r.). EBITDA wzrosła o 1,9% r/r, a skorygowana EBITDA o 40,4% r/r w 

porównaniu do wyników proforma. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 19,2 mln 

PLN w porównaniu z zaledwie 0,9 mln PLN rok temu. 

 

mln PLN 1Q14 pro forma 1Q15 zmiana r/r 

        

Sprzedaż 52,9 67,5 27,6% 

Sprzedaż gotówkowa 47,4 59,6 25,8% 

jako % całości 90% 88%   
        

EBITDA 15,3 17,8 15,9% 

sprzedaż gotówkowa/ EBITDA 32% 30%   
        

EBITDA skorygowana 15,3 21,5 40,4% 

sprzedaż gotówkowa/EBITDA skorygowana 32% 36%   
        

EBIT -2,3 10,7 n/a 

zysk netto -5,5 -0,7 -87,2% 
        

CF operacyjny 0,9 19,2 2006,6% 

        

Źródłó: Spółka, DM PKO BP       
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 Naszym zdaniem ten znaczny wzrost przychodów wynika z poniższych czynników: 

 efekty synergii  w zakresie sprzedaży, osiągane na skutek wiodącej pozycji, przy czym wzrost 

obserwuje się szczególnie w obszarach: 

 internetowych treści wideo 

 mobile 

 e-handlu 

 pozytywne skutki fuzji działów reklamy i objęcie całej przestrzeni reklamy internetowej w 

grupie przez pojedynczy adserwer; 

 Kampania reklamowa portalu WP.PL; 

 Wyższa skuteczność kampanii mailingowych dzięki dalszej integracji Big Data. 

  

Dźwignia operacyjna 

Naszym zdaniem WPH jako spółka reklamowa ma znaczny potencjał, by skorzystać na dźwigni 

operacyjnej, kiedy sprzedaż reklam spółki wsparta zostanie przez wzrost rynku reklamowego. 

Ponieważ wzrost przychodów z reklam wiąże się głównie z ceną, nie z wolumenem, ich wpływ na 

koszty jest ograniczony. 

Większość kosztów ponoszonych przez spółkę to koszty stałe. Według danych proforma WPH za rok 

2014, koszty pracownicze wyniosły 48% sumy kosztów (ale 1/5 świadczeń pracowniczych to premie, 

co należy uznać za czynnik zmienny), Zarząd spółki oczekuje, że będą się one zmieniać zgodnie z 

trendami rynkowymi. Jako że WPH zatrudnia głównie wyspecjalizowany personel IT, oczekujemy, że 

wynagrodzenia w tym segmencie rosnąć będą szybciej od średniej rynkowej. W naszej prognozie na 

lata 2015-2019 spodziewamy się więc rocznego wzrostu kosztów wynagrodzeń o 5,5%. 

Pozostałe składniki kosztów (szczególnie niebarterowe usługi zewnętrzne, w tym najem, treści osób 

trzecich, dzierżawa łączy internetowych) powinny rosnąć w latach 2015-2019 w tempie 6,5% rocznie, 

co jest wskaźnikiem niższym od szacowanego wzrostu przychodów. Spodziewamy się wyższej inflacji 

innych kosztów operacyjnych, które obejmują koszty materiałów i energii, z uwagi na oczekiwaną 

inflację cen energii (10% r/r w 2015 r.). W latach 2016-2019 pozostałe koszty operacyjne powinny 

sięgnąć poziomu 3,0% przychodów. 

Z uwagi na konsolidację niskomarżowego portalu Money.pl, w 2015 r. oczekujemy spadku marży 

EBITDA (skorygowanej o koszty jednorazowe) do 41,7% w porównaniu do 44,7% w 2014 r. W ujęciu 

proforma marża EBITDA powinna jednak wzrosnąć z 38,8% w 2014 r. (przy założeniu, że portal 

Money.pl był objęty konsolidacją przez cały rok 2014). Wspierane przez ceny przychody powinny w 

2016 r. doprowadzić do odbicia marży EBITDA; nasze prognozy zakładają wzrost o 2,3 pp r/r do 44%. 

Ponadto spodziewamy się dalszego wzrostu marży EBITDA o 0,6pp w 2017 r., 0,4 pp w 2018 r. i 0,3 

pp w 2019 r. 

 

Wzrost wyniku netto 

Oczekujemy wzrostu zysku netto WPH do 55,5 mln PLN w 2015 r. w porównaniu do 4,1 mln PLN w 

2014 r. Ten znaczny wzrost spowodowany jest poniższymi istotnymi czynnikami: spadkiem kosztów 

jednorazowych do 9,3 mln PLN 2015 r. (w porównaniu do 31,6 mln PLN w 2014 r.), spadkiem 

kosztów finansowych do 9,7 mln PLN (vs. 17,5 mln PLN w 2014 r.) dzięki niższemu poziomowi 

zadłużenia oraz oczekiwanym poziomem podatku dochodowego w wysokości 2% od istniejącej 
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tarczy podatkowej (52,5 mln zł) na koniec 2014 r. Po wykorzystaniu istniejącej obecnie tarczy 

podatkowej WPH może jednak uruchomić dodatkową tarczę podatkową w wysokości 71,7 mln PLN z 

tytułu potencjalnego rozpoznania aktywa podatkowego. W takim przypadku obowiązek uiszczenia 

jakiegokolwiek znaczącego podatku dochodowego w okresie objętym prognozą byłby mało 

prawdopodobny. W 2016 r. oczekujemy, że zyski WPH sięgną 80,0 mln PLN (wzrost o 44,1% r/r) 

dzięki dalszemu zwiększeniu marży EBITDA i spadkowi kosztów finansowych r/r. 

  

Przepływy pieniężne 

Emisja akcji jest uwzględniona w naszych prognozach 

Spółka wyemitowała nowe akcje o wartości 106,9 mln zł w celu przeprowadzenia dalszych przejęć i 

ograniczenia poziomu zadłużenia. Nasze prognozy uwzględniają przeprowadzoną emisję akcji spółki. 

Szacujemy, że dzięki środkom z zakończonej powodzeniem emisji WPH mógłby zmniejszyć swój 

poziom zadłużenia o 30 mln PLN.  

Nakłady inwestycyjne 

W 2015 r. założyliśmy wysokość nakładów na inwestycje organiczne w wysokości 22 mln PLN, co 

stanowi ok. 7,9% szacunkowych przychodów za ten rok. Prognozujemy także, że do końca okresu 

objętego prognozą w 2019 r. stosunek nakładów na inwestycje organiczne do przychodów wynosić 

będzie 7,9%. W roku 2018 zakładamy dodatkowe nakłady z tytułu działalności inwestycyjnej w 

związku z wykonaniem przysługującej WPH opcji kupna 24,5% udziałów w Domodi.  

Wykorzystując środki z emisji akcji, spółka dokonała już pierwszych akwizycji: OpenFM i Polska 

Stacja (za 4mln PLN) i NextWeb Media (19,4 mln PLN). 

Dywidendy 

Ponieważ według naszych oczekiwań zarząd WPH koncentruje się głównie na przejęciach i 

ograniczeniu długu, nie spodziewamy się wypłaty dywidend w roku 2015 i 2016. W miarę jednak 

wzmocnienia się bilansu WPH będzie w stanie z łatwością wypłacić dywidendy po roku 2016. W 

naszej prognozie przewidzieliśmy kwotę 20 mln PLN rocznie na wypłatę dywidend począwszy od 

2017 r. 
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Definicje 

Odwiedzający (realni użytkownicy) 

Liczba osób, które generują przynajmniej jedno wyświetlenie na monitorowanej stronie internetowej 

(lub grupie stron) w danym czasie. Liczba ta przedstawia zasięg strony i pokazuje faktyczną liczbę 

osób (nie komputerów ani plików cookie), które odwiedzają daną stronę. Umożliwia to określenie 

socjodemograficznego profilu tych osób w drodze badania. 

Zasięg 

Stosunek liczby odwiedzających (realnych użytkowników), którzy generują przynajmniej jedno 

wyświetlenie monitorowanej strony w danym czasie do całkowitej liczby internautów w danym 

czasie. 

Wyświetlenie 

Liczba odtworzeń (dokumentów WWW) danej strony internetowej w wyszukiwarce danego 

internauty.. Przeglądanie strony internetowej przez internautę generuje jej Wyświetlenie. 

Wyświetlenia zapisywane są przez specjalny skrypt monitorujący, który stanowi fragment kodu tej 

strony. 

Badanie gemiusAudience pozwala na obliczenie wszystkich opisanych powyżej wskaźników dla 

użytkowników należących do określonych grup docelowych (np. kobiety z wyższym wykształceniem 

lub osoby w wieku 15-24 lata). 
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Źródło: prognozy DM PKO BP 
 

Rachunek zysków i strat 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - - 40 38 201 280 310 332 354

Zysk z działalności operacyjnej - - 9 2 24 65 86 98 105

Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych - - 0 0 0 0 0 0 0

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

Podatek dochodowy - - 2 0 3 1 2 2 2

Zyski (straty) mniejszości - - 0 0 0 0 0 0 0

Zysk (strata) netto - - 7 2 4 56 80 94 105

Bilans 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

Aktywa Trwałe - - 64 66 485 479 475 470 466

Wartości niematerialne i prawne - - 0 5 395 390 385 380 375

Rzeczowe aktywa trwałe - - 4 4 49 50 50 50 51

Inwestycje - - 8 0 0 0 0 0 0

Pozstałe aktywa długoterminowe - - 52 57 41 40 40 40 40

Aktywa Obrotowe - - 11 19 85 147 186 220 292

Należności - - 10 8 54 61 67 72 77

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - - 1 4 31 87 119 148 215

Aktywa razem - - 75 85 570 627 661 690 757

Kapitał Własny - - 68 73 246 410 492 568 648

Kapitały mniejszości - - 0 3 12 13 15 18 13

Zobowiązania - - 7 12 324 217 170 122 109

Zobowiązania długoterminowe - - 0 1 247 151 97 44 27

Kredyty i pożyczki - - 0 0 201 108 54 0 0

Pozostałe rezerwy - - 0 0 39 35 36 37 19

Zobowiązania krótkoterminowe - - 7 11 77 66 72 78 83

Kredyty i pożyczki - - 0 0 20 1 1 1 1

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - - 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy - - 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania handlowe i pozostałe - - 6 10 53 59 66 70 75

Pasywa razem - - 75 85 570 627 662 690 757

Rachunek Przepływów Pieniężnych 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - - 9 12 38 90 112 125 135

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - -11 -9 -408 -22 -24 -26 -46

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - -5 0 397 -12 -54 -70 -21

Wskaźniki 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

Dług netto - - -1 -3 189 23 -64 -147 -214

Prognozy finansowe 
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INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA 

DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE  
 

Niniejsza rekomendacja (dalej: „Rekomendacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), firmę rekomendującą (dalej: 
Rekomendującego), działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (dalej: Rozporządzenie), wyłącznie na potrzeby 
klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni kalendarzowych po dacie udostępnienia.  
 

Rekomendacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów 
finansowych przez DM PKO BP.  
 

Ilekroć w rekomendacji mowa jest o „Emitencie” należy przez to rozumieć spółkę, do której bezpośrednio lub pośrednio odnosi s ię rekomendacja. W przypadku, gdy rekomendacja 
dotyczy kilku spółek, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich tych spółek. 
 

DM PKO BP przysługują prawa autorskie do Rekomendacji. Punkt widzenia wyrażony w rekomendacji odzwierciedla opinię Analityka/Analityków DM PKO BP na temat 
analizowanej spółki i emitowanych przez spółkę instrumentów finansowych. Opinii zawartych w niniejszej rekomendacji nie należy traktować jako autoryzowanych lub 
zatwierdzonych przez Emitenta. Powielanie bądź publikowanie Rekomendacji w całości lub części bez zgody DM PKO BP jest zabronione. 
 

Rekomendacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane 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 
informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP i 
opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udziela żadnego zapewnienia, że  podane prognozy się sprawdzą. DM PKO BP nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Rekomendacji. DM PKO BP jako podmiot 
profesjonalny nie uchyla się od odpowiedzialności za produkt niedokładny lub niekompletny lub za szkody poniesione przez Klienta w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na 
podstawie nierzetelnej Rekomendacji. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przygotował Rekomendację z należytą starannością oraz rzetelnością. DM PKO BP nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wady Rekomendacji w szczególności za niekompletność lub niedokładność, jeżeli wad tych nie można było uniknąć ani przewidzieć w momencie 
podejmowania standardowych czynności przy sporządzaniu Rekomendacji. DM PKO BP może wydać w przyszłości inne rekomendacje,  przedstawiające inne wnioski, niespójne z 
przedstawionymi w niniejszej Rekomendacji. Takie rekomendacje odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je 
analityków. DM PKO BP informuje, że trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości. 
 

DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM PKO BP zwraca uwagę, iż 
na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od Emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. 
zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Decyzja o zakupie wszelkich instrumentów finansowych powinna być podjęta wyłącznie na podstawie 
prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisam i polskiego prawa. 
 

Niniejsza rekomendacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłan iania do 
nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.  
 

Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony DM PKO BP, Analitycy nie otrzymują żadnych innych świadczeń od Emitenta, ani innych osób trzecich za sporządzane rekomendacje. 
 

DM PKO BP 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 DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom 
zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), jak również umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji przez 
DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
 

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 

KONTAKTY 

Biuro Analiz Rynkowych 

Artur Iwański (dyrektor BAR, sektor 

wydobywczy) 

(022) 521 79 31 artur.iwanski@pkobp.pl 

Robert Brzoza (sektor finansowy, strategia) (022) 521 51 56 robert.brzoza@pkobp.pl 

Włodzimierz Giller (handel, media, telekomunikacja) (022) 521 79 17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Monika Kalwasińska (paliwa, chemia, sektor spożywczy) (022) 521 79 41 monika.kalwasinska@pkobp.pl 

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

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

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

Adrian Skłodowski (dystrybucja, inne) (022) 521 87 23 adrian.sklodowski@pkobp.pl 

Przemysław Smoliński (analiza techniczna) (022) 521 79 10 przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl 

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

Biuro Klientów Instytucjonalnych 

Wojciech Żelechowski  

Michał Sergejev  

Mark Cowley 

(director) 

(sales) 

(sales) 

(022) 521 79 19 

(022) 521 82 14 

(022) 521 52 46 

wojciech.zelechowski@pkobp.pl 

michal.sergejev@pkobp.pl 

mark.cowley@pkobp.pl 

Krzysztof Kubacki (head of sales trading) (022) 521 91 33 krzysztof.kubacki@pkobp.pl 

Marcin Borciuch (sales trader) (022) 521 82 12 marcin.borciuch@pkobp.pl 

Piotr Dedecjus (sales trader) (022) 521 91 40 piotr.dedecjus@pkobp.pl 

Tomasz Ilczyszyn (sales trader) (022) 521 82 10 tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl 

Igor Szczepaniec (sales trader) (022) 521 65 41 igor.szczepaniec@pkobp.pl 

Maciej Kałuża (trader) (022) 521 91 50 maciej.kaluza@pkobp.pl 

Andrzej Sychowski (trader) (022) 521 48 93 andrzej.sychowski@pkobp.pl 
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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 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 
 

Stosowane metody wyceny 
Rekomendacja DM PKO BP opiera się na co najmniej dwóch z czterech metod wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa 
(porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor),  metoda sumy poszczególnych aktywów 
(SOTP) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które 
odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej 
polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność 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 wyceniać prawidłowo 
porównywalnych spółek. Metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) jest dodaniem do siebie wartości różnych aktywów spółki, wyl iczonych przy pomocy jednej z powyższych 
metod. 
 

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 mogą być opatrzone dodatkiem SPEKULACYJNIE oznaczającym, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym 
ryzykiem.  
 

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. Częstotliwość takich 
aktualizacji nie jest określona. 
 

W ciągu 6 ostatnich miesięcy DM PKO BP wydał:   

Rekomendacja: Liczba rekomendacji:  

Kupuj 22 (42%) 

Trzymaj 21 (40%) 

Sprzedaj 10 (19%) 
 

 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej Rekomendacji 

Podmioty powiązane z DM PKO BP mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na 
rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta („instrumenty 
finansowe”). DM PKO BP może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi, zanim niniejszy materiał zostanie 
przedstawiony odbiorcom. 
 

DM PKO BP ma następujące powiązanie z Emitentem: 

Emitent: Zastrzeżenie 

Wirtualna Polska Holding (WPH) 1, 3 
 

Objaśnienia: 

1. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych  przez Emitenta lub mających 
związek z ceną instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był członkiem konsorcjum oferującego instrumenty 
finansowe emitowane przez Emitenta. 

2. DM PKO BP nabywa i zbywa instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. 
3. DM PKO BP pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

4. DM PKO BP pełni rolę animatora Emitenta dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
5. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP są stronami umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji. 
6. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP posiadają akcje Emitenta będące przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie 

stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. 
 

Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z DM PKO BP, które mogłyby wpłynąć na obiektywność niniejszej Rekomendacji.  
 

Ujawnienia 

Rekomendacja dotyczy Emitenta/Emitentów : WPH.  
 

Rekomendacja nie została ujawniona Emitentowi.  
 

Pozostałe ujawnienia 

Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie raportu ani bliska im osoba nie pełni funkcji w organach Emitenta, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w tym podmiocie oraz 

żadna z tych osób, jak również ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest 

Emitent i konsumenci. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak również tych, które nie uczestniczyły w  przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej 

dostęp, nie ma osób, które posiadają akcje Emitenta lub instrumenty finansowe, których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych 

emitowanych przez Emitenta. 

PKO Bank Polski, jego podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów 

finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką.  
 

Rekomendacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą Rekomendującego, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym 

niniejszą rekomendację a Emitentem, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w § 9 i § 10 Rozporządzenia. 

 

 


