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Wzrost wyników, zdrowy bilans i niski profil ryzyka 

 

Comarch dzięki relatywnie niskiej kontraktacji od sektora 
publicznego, dużej sprzedaży w krajach DACH w EUR, które 
aprecjonowało vs. PLN o 6,9% w 2Q’16 oraz silnemu popytowi na IT 
w formie cloud od sektorów handlowo-usługowego, TMT i 
finansowego może wygenerować wynik EBITDA rzędu 158 mln PLN 
w 2016 r. i 180 mln PLN rok później (odpowiednio +14% i + 10% 
vs. konsensus Bloomberg). Tym samym spółka jest notowana na  
poziomie EV/EBITDA’16 = 8,1x. Poziom ten uznajemy za atrakcyjny 
biorąc pod uwagę: (1) 20% dyskonto do grupy porównywalnej,  
(2) wyższe tempo wzrostu EBITDA vs. grupa porównywalna (14,0% 
vs. 6,4%), (3) konserwatywny model księgowości Comarchu (mała 
skala kapitalizacji kosztów R&D). Zwracamy także uwagę na poziom 
CAPEXu, który spółka ponosi – na 2016 r. zakładamy 130 mln PLN 
(zgodnie ze wskazaniami od Zarządu). Jednak w rozbiciu, blisko  
90 mln PLN to nakłady na inwestycje infrastrukturalne. W 2017 r. 
ten komponent nakładów powinien wynieść naszym zdaniem ok.  
50 mln PLN, a w 2018 r. spadnie do 0. Stąd też FCF Comarchu, który 
w 2016 r. będzie nieistotny, w ciągu 2 lat ulegnie poprawie do 
poziomu 80-100 mln PLN (Yield = 5,9-7,4%). Będzie to stanowić 
podstawę do wypłaty dywidendy (nasze założenie), zwłaszcza przy 
poziomie gotówki netto 94 mln PLN na koniec 1Q’16, co stanowi 
7,0% dzisiejszej kapitalizacji. Wznawiamy zalecenie inwestycyjne 
dla Comarchu kupuj z ceną docelową 200,00 PLN. 
 

Konserwatywny model księgowości koszów R&D 
Comarch poniósł w 2015 r. nakłady związane z rozwojem własnych 
rozwiązań w zakresie hardware i opartych na nich usługach (Internet of 

Things), w zakresie rozwiązań IT dla medycyny (Telemedycyna, 
Teleradiologia), a także w zakresie narzędzi do marketingu precyzyjnego 
(Smart City). Poziom wydatków R&D wyniósł 138 mln PLN, a Comarch w 
dużej części (nawet do 2/3) rozpoznał jako koszty własne sprzedaży, co 
naszym zdaniem jest konserwatywnym podejściem. Po korekcie EBITDA 
Comarchu w 2015 r. tylko o połowę kapitalizowanych kosztów R&D, wynik 
sięgnąłby 209 mln PLN, a wskaźnik EV/EBITDA’15 = 6,0x (w miejsce 7,7x).   
 

Korzystna struktura przychodowa implikuje relatywnie niski 
profil ryzyka 
Główną grupę odbiorców stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa, sprzedaż 
jest mocno zdywersyfikowana. Comarch generuje ok. 25% obrotu do krajów 
DACH przez co korzysta z deprecjacji PLN vs. EUR. Z kolei ograniczona 
ekspozycja na sektor publiczny i medyczny w Polsce (<12% przychodów w 
2Q’15-1Q’16) oraz wysoki udział usług (>70%) przy małym udziale sprzętu 
(<4%) implikuje relatywnie mało ryzykowny mix przychodów. Szczególną 
uwagę zwracamy na szybko rosnący komponent usług sprzedawanych w 
modelu cloud (ok. 400 mln PLN, tj. >35% obrotów w roku 2016). Według 
szacunków rynkowych (wg PMR) dynamika polskiego rynku rozwiązań IT w 
chmurze powinna przekroczyć 30%. Dowodem wysokiej dynamiki cloud w 
Comarchu jest fakt, że jeszcze w 2012 r. usługa wygenerowała tylko  
4 mln PLN obrotu. Więcej sprzedaży rozwiązań cloud oznacza większą 
przewidywalność przychodów, co oceniamy korzystnie.     

Janusz Filipiak 24,55% 

Elżbieta Filipiak 16,27% 

MetLife PTE 10,34% 

  

Pozostali akcjonariusze 48,84% 

 
Profil spółki 
Comarch jest producentem rozwiązań IT oraz 
integratorem. Świadczy usługi na 5 kontynentach w 
ponad 40 krajach. Comarch zajmuje wysokie 
miejsca w rankingach Gartnera i Truffle 100.   
Spółka posiada własne centra danych umożliwiające 
świadczenie usług w wielu modelach, w tym SaaS, 
Cloud i Managed Services.  

 
Kurs akcji CMR na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Paweł Szpigiel 
+48 22 438 24 06 
pawel.szpigiel@mbank.pl 

(mln PLN) 2014 2015 2016P 2017P 2018P 

Przychody 1 038,4 1 131,6 1 165,8 1 255,8 1 332,4 

EBITDA 152,9 166,5 157,9 180,0 194,7 

   marża EBITDA 14,7% 14,7% 13,5% 14,3% 14,6% 

EBIT 98,5 113,0 93,9 113,4 125,4 

Zysk netto 68,9 80,3 65,2 86,8 97,2 

DPS 1,63 0,00 0,00 5,00 10,00 

P/E 19,6 16,8 20,7 15,6 13,9 

P/CE 11,0 10,1 10,4 8,8 8,1 

P/BV 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5 

EV/EBITDA 8,3 7,7 8,1 7,2 6,6 

DYield 1,0% 0,0% 0,0% 3,0% 6,0% 

Cena bieżąca 166,00 PLN 

Kapitalizacja 1,35 mld PLN 

Free float 799 mln PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 2,66 mln PLN 

Cena docelowa 200,00 PLN 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Comarch 200,00 - kupuj zawieszona 

Spółka Cena 
bieżąca 

Cena 
docelowa 

Potencjał 
zmiany 

Comarch 166,00 200,00 +20,5% 

Comarch: kupuj (wznowiona) 

Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mBanku 
Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mDM.pl 
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Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 
EV – dług netto + wartość rynkowa (EV – wartość ekonomiczna) 
EBIT – zysk operacyjny  
EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją 
BOOK VALUE – wartość księgowa 
WNDB – wynik na działalności bankowej 
P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją 
MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży 
EBIT/EV – zysk operacyjny do wartości ekonomicznej 
P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję  
ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych 
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję  
Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent 
Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży 
 
Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku: 
Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: 
KUPUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% 
AKUMULUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od +5% do +15% 
TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5% 
REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5% 
SPRZEDAJ – oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15% 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego 
posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.  
 
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski 
mBanku uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje 
jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się 
niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.  
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie 
stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być 
kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub 
wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. 
 
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji 
inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 
 
Do rekomendacji wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej 
rekomendacji Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami 
sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. 
 
Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i 
innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. 
 
mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o 
konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. 
 
Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją.  
 
mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami 
emitenta. 
 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody mBanku S.A.  
 
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Maklerskiego mBanku. 
 
Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to 
osoby zatrudnione w Domu Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby 
upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
 
Silne i słabe strony metod wyceny stosowanych w rekomendacjach: 
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą 
jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można 
zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 
Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany 
założeń prognostycznych wypłaty dywidendy w modelu 
Zysków ekonomicznych – polega ona na dyskontowaniu przyszłych zysków ekonomicznych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany 
założeń prognostycznych w modelu 
Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w przypadku spółek deweloperskich; jej wadą 
jest brak uwzględnienia w wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy. 

 
Dom Maklerski mBanku nie wydał w ciągu ostatnich 9 miesięcy rekomendacji dotyczącej spółki Comarch. 
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Krzysztof Bodek 
tel. +48 22 697 48 89 
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Adam Prokop 
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tel. +48 22 697 47 31 
tomasz.jakubiec@mbank.pl 
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tel. +48 22 697 48 16 
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Anna Łagowska 
tel. +48 22 697 48 25 
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tel. +48 22 697 47 44 
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Tomasz Galanciak 
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