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Equity Research  1 Sprawdź warunki prawne na ostatnich stronach raportu. 

Rainbow Tours 

Ryzyko związane z pandemią pozostaje wysokie 

W niniejszym raporcie aktualizujemy nasze prognozy 

finansowe i wycenę dla spółki Rainbow Tours. Na skutek 

potężnego uderzenia pandemii COVID-19 w działalność spółki, 

mocno obniżamy nasze prognozy wyników na ten i kolejne 

lata. Redukujemy naszą 12-miesięczną cenę docelową aż o 

63% do 17 PLN. Zważywszy jednak na bardzo mocne 

osłabienie kursu (kurs w dół o 54% od początku roku), 

uważamy że nasz scenariusz słabych (ale minimalnie 

pozytywnych) wyników w tym roku oraz odbicia w roku 

przyszłym (przychody cały czas 26% poniżej roku 2019) jest 

już wyceniany przez rynek. Niemniej jednak, zwracamy uwagę 

na utrzymujący się podwyższony profil ryzyka inwestycji w 

akcje spółki z uwagi na niską przewidywalność, jeśli chodzi 

możliwość tzw. drugiej fali pandemii na jesieni. Przy obecnym 

profilu ryzyka, wycena na przyszłorocznym mnożniku 

EV/EBITDA 6.4x nie wygląda dla nas atrakcyjnie. 

■ Mocno obniżamy prognozy wyników, przed nami bardzo 
słaby 2kw. i nadal duża niepewność: Uwzględniając mocno 
negatywny wpływ pandemii na przychody, oczekujemy jedynie 
minimalnie pozytywnego zysku netto spółki w tym roku (1.3 mln 
PLN). Zakładamy dobrą rentowność brutto na sprzedaży 
pomimo pojawiającej się presji na ceny wycieczek r/r z uwagi na 
niskie ceny paliwa (średnie ceny sprzed 2 miesięcy w ramach 
umów czarterowych). O ile 1kw. powinien być nieco lepszy r/r, to 
w 2kw. brak strony przychodowej, nawet pomimo ostrego cięcia 
kosztów, powinien skutkować stratą netto rzędu 9.4 mln PLN.  

■ W scenariuszu bazowym zakładamy wyraźną poprawę w 
przyszłym roku, jednak wolumeny wyraźnie poniżej 2019: W 
przyszłym roku oczekujemy odbicia rynku, jednak przy cały czas 
wyraźnie niższej liczbie uczestników wycieczek niż w 2019 
(zakładamy 25% niżej). Nasza prognoza zysku netto na przyszły 
rok wynosi 18.2 mln PLN. 

■ Mocno obniżamy 12-miesięczną cenę docelową do 17 PLN: 
Rainbow Tours jest wyceniane obecnie przez rynek na 
przyszłorocznych wskaźnikach C/Z 12.9x oraz EV/EBITDA 6.4x, 
czyli z wyraźnym dyskontem do zagranicznych spółek 
porównywalnych. Nasza cena docelowa wyznaczana metodą 
DCF oferuje jednak jedynie ograniczony 5% potencjał wzrostu. 

 

 2018 2019 2020E 2021E 2022E 

Przychody (mln PLN) 1,599.1 1,746.0 699.4 1,299.9 1,455.6 

EBITDA (mln PLN) 30.4 56.1 23.4 44.8 49.5 

Zysk operacyjny (mln PLN) 13.3 38.8 4.6 25.5 30.1 

Zysk netto (mln PLN) 7.6 28.6 1.3 18.2 21.8 

Zysk netto na akcję (PLN) 0.52 1.97 0.09 1.25 1.50 

Dywidenda na akcję (PLN) 1.20 0.00 0.00 0.05 0.63 

C/Z (x) 38.9 18.0 178.5 12.9 10.8 

EV/EBITDA (x) 13.1 10.1 14.4 6.4 5.6 

Stopa dywidendy (%) 5.9 0.0 0.0 0.3 3.9 

Źródło: Rainbow Tours, Pekao Biuro Maklerskie 
Nota: Historyczne wskaźniki wyceny bazują na cenach z końca odpowiedniego roku. 

 

 

Cena zamknięcia (20 lipca 2020) 16.15 PLN 

12-miesięczna cena docelowa 
(poprzednio: 46.50 PLN*) 

17.00 PLN 

Cena zamknięcia (maks./min.) (12M) 37.50/5.94 PLN 

  
PROFIL SPÓŁKI 
Trzeci pod względem generowanych przychodów gracz 
na rynku touroperatorskim w Polsce. 
Właściciel sieci White Olive w Grecji (5 hoteli); plan 
rozbudowy sieci przy wsparciu inwestora (PFR). 
Cele spółki zakładają powrót do wypłaty dywidend. 
 
WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA 
Pogorszenie koniunktury gospodarczej, druga fala 
pandemii koronawirusa. 
Nasilenie presji konkurencyjnej vs. relatywnie nisko 
marżowy biznes. 
Nagłe i znaczące osłabienie złotego do euro czy dolara; 
wzrost cen paliwa lotniczego. 

  

Reuters/Bloomberg RBW.WA/RBW PW 

Średni obrót dzienny (‘000 akcji) 24.8 

Akcje w wolnym obrocie (%) 48.9 

Wycena rynkowa (mln PLN) 235.0 

Liczba akcji (mln) 14.6 

Główni 
akcjonariusze 

Grzegorz Baszczyński 14.4% (17.9% 
głosów) 

Sławomir Wysmyk 12.9% (17.0% głosów) 

Tomasz Czapla 12.3% (15.3% głosów) 
Remigiusz Talarek 11.5% (14.8% głosów) 

NN PTE 10.7% (7.7% głosów 
  

WYDARZENIA KORPORACYJNE  

1kw. 2020 wyniki 29 lipca 2020 

Przedsprzedaż oferty Zima 2020/2021 5 sierpnia 2020 

2kw. 2020 wyniki 30 września 2020 
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ZMIANA KURSU (%) 

 1M 3M 6M 

Absolutna -30.7 13.7 -55.9 

Relatywna do MSCI EME -27.7 6.9 -40.3 

Relatywna do WIG -32.7 -0.6 -50.0 

    

 
Maria Mickiewicz 
Główny Analityk  
+48 22 586-2972 
maria.mickiewicz@pekao.com.pl 
 
*Poprzednia cena docelowa z raportu z dnia 5 grudnia 
2019. 

mailto:maria.mickiewicz@pekao.com.pl
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Aktualizacja prognoz i wyceny 

Mocno obniżamy prognozy zysku netto na lata 2020E-2022E  

  Na skutek pandemii COVID-19, w niniejszym raporcie znacząco obniżamy nasze 

prognozy wyników finansowych dla spółki Rainbow Tours na najbliższe lata. W tym 

roku spodziewamy się mocnego 60% spadku przychodów r/r. Zakładając w naszych 

prognozach mocne cięcie kosztów, a także dobrą marżę brutto na sprzedaży (cięcia 

cen wycieczek, ale z drugiej strony czasowo pozytywny wpływ niskich cen paliw), 

oczekujemy jedynie nieznacznie pozytywnego zysku netto w całym roku (1.3 mln 

PLN). Po relatywnie dobrym 1kw. 2020 (prognozujemy wzrost przychodów o 11% 

r/r), spodziewamy się tąpnięcia wyników w 2kw. 2020 (9.4 mln PLN straty netto) 

oraz wyników w drugim półroczu porównywalnych ze słabym 2018r. (prognozujemy 

zysk netto 14.9 mln PLN w 3kw. oraz stratę netto 8.0 mln PLN w 4kw.). 

Obniżamy prognozę przychodów na przyszły rok o 38%, a wyniku netto aż o 65% do 

18.2 mln PLN. Nasze prognozy są oparte na założeniu jedynie częściowej 

odbudowy liczby uczestników na rynku turystyki zagranicznej (cały czas 25% niżej 

roku 2019). Z uwagi na niską przewidywalność zachowań konsumentów w obliczu 

pandemii, jak również ewentualne ryzyko drugiej fali pandemii na jesieni, widzimy 

duże ryzyko odchylenia się ostatecznych wyników spółki od naszego scenariusza 

bazowego, nawet w krótkim terminie. 

RAINBOW TOURS: AKTUALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 2020E-2022E 

    2020E     2021E     2022E   

mln PLN Obecnie Poprzednio 
Różnica 

(%) Obecnie Poprzednio 
Różnica 

(%) Obecnie Poprzednio Różnica (%) 

Przychody  699.4 1,952.5 -64 1,299.9 2,096.1 -38 1,455.6 2,195.5 -34 

EBITDA 23.4 68.0 -66 44.8 75.0 -40 49.5 77.9 -37 

EBIT 4.6 61.2 -92 25.5 67.6 -62 30.1 70.1 -57 

Zysk netto 1.3 46.3 -97 18.2 51.7 -65 21.8 53.8 -59 

Marża EBITDA (%) 3.3 3.5 - 3.4 3.6 - 3.4 3.5 - 

Marża operacyjna (%) 0.7 3.1 - 2.0 3.2 - 2.1 3.2 - 

Marża zysku netto (%) 0.2 2.4 - 1.4 2.5 - 1.5 2.5 - 

 Źródło: Pekao Biuro Maklerskie 

Obniżamy 12-miesięczną cenę docelową o 63% do 17.0 PLN 

  Obniżamy naszą 12-miesięczną cenę docelową dla akcji Rainbow Tours aż o 63% 

do poziomu 17.0 PLN, głównie ze względu na wyraźną rewizję w dół prognoz 

finansowych dla spółki na rok bieżący i lata kolejne. Dodatkowo, negatywny wpływ 

na wycenę miało również zastosowanie wyższego niż poprzednio średniego 

ważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 7.6% (7.1% poprzednio), głównie za 

sprawą podniesienia zakładanego niezalewarowanego wskaźnika beta do 1.2x (1.0x 

poprzednio), w celu odzwierciedlenia wyższego w naszej ocenie poziomu ryzyka 

inwestycji w akcje spółki w obecnym otoczeniu. Zostało to częściowo 

zrekompensowane użyciem niższej stopy wolnej od ryzyka 1.5% (2.0% poprzednio), 

co odzwierciedla zmianę rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Podobnie jak 

w poprzednim raporcie, z uwagi na cykliczność biznesu spółki i relatywnie niską 

rentowność netto biznesu, w ostatnim roku szczegółowej prognozy (punkt wyjścia 

do wyznaczenia wartości rezydualnej) zakładamy konserwatywnie marżę brutto na 

sprzedaży z działalności tour operatorskiej niższą o 1pp niż w poprzednich latach 

(na poziomie 13.0% vs. poprzednie założenie 13.3%). 
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RAINBOW TOURS: PODSUMOWANIE WYCENY 

PLN Wycena Waga (%) 

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, DCF 17.00 100% 

Wycena metodą porównawczą 17.50 0% 

12-miesięczna cena docelowa 17.00   

 Źródło: Pekao Biuro Maklerski 

  Nasza wycena spółki Rainbow Tours opiera się na metodzie zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych DCF (waga 100% przy wyznaczeniu 12-miesięcznej ceny 

docelowej). Dla celów prezentacyjnych przedstawiamy także wynik wyceny opartej 

na metodzie porównawczej (waga 0%). W naszej opinii wycena DCF jest bardziej 

adekwatna niż inne metody wyceny m.in. z uwagi na: 1. Możliwość zawarcia w 

wycenie prognozy długoterminowych zysków i nakładów inwestycyjnych, 2. 

Uwzględnienie w wycenie specyficznych dla spółki czynników odzwierciedlonych w 

stopie dyskontowej oraz 3. Nie w pełni optymalną, w naszej ocenie, grupę spółek 

porównywalnych, która bazuje wyłącznie na podmiotach zagranicznych, z racji 

braku prognoz dla porównywalnych spółek w Polsce (niepublicznych). 

RAINBOW TOURS: MODEL DCF 

mln PLN 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 

Przychody 699 1,300 1,456 1,509 1,550 1,592 1,635 1,681 1,727 1,776 

EBIT 5 26 30 32 32 33 33 34 34 18 

Podatek 1 5 6 6 6 6 6 6 7 3 

NOPAT 4 21 24 26 26 26 27 27 28 14 

  + Amortyzacja* 8 8 9 8 9 9 9 10 9 9 

  - Zmiany w kapitale obrotowym 40 -38 -1 0 1 1 1 1 1 2 

  - Nakłady inwestycyjne 16 15 10 10 13 13 14 14 14 10 

Inwestycje netto 48 -31 0 2 5 5 5 4 6 3 

Wolne przepływy pieniężne (FCF) -44 52 24 23 21 22 22 23 22 12 

WACC (%) 7.6                   

Zdyskontowane przepływy pieniężne 2020E-2029E 112         Stopa wolna od ryzyka (%) 
      

1.5 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 1.5         Beta niezalewarowana (x) 
      

1.2 

Wartość rezydualna 192         Beta zalewarowana (x) 
      

2.1 

Zdyskontowana wartość rezydualna 92         Premia kapitału własnego (%) 
      

5.0 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 205         Koszt kapitału własnego (%) 
      

12.1 

  - Dług netto (31 grudnia 2019)* -1         Premia kapitału obcego (%) 
      

2.0 

Wartość kapitału własnego (1 stycznia 2020) 206         Stopa podatkowa (%) 
      

19.0 

Miesiąc 7         Koszt kapitału obcego po podatku (%) 
      

2.8 

Wartość godziwa 220         % udział - kapitał obcy 
      

48.5 

Liczba akcji (mln) 14.6         % udział - kapitał własny 
      

51.5 

Wartość godziwa na akcję (PLN) 15.1         WACC (%) 
      

7.6 

12-miesięczna cena docelowa (PLN) 17.0                   

*Amortyzacja i dług netto skorygowane odpowiednio o część wynikającą z MSSF16. Źródło: Pekao Biuro Maklerskie 

RAINBOW TOURS: WRAŻLIWOŚĆ 12-MIESIĘCZNEJ CENY DOCELOWEJ NA ZMIANY ZAŁOŻEŃ W 
ZAKRESIE STOPY WZROSTU W OKRESIE REZYDUALNYM I ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU 
KAPITAŁU (WACC) 

 (PLN/akcję)   
 

 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 

    

 

0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 

  8.6% 14.0 14.4 14.8 15.3 15.9 

  8.1% 14.9 15.3 15.8 16.4 17.1 

WACC (%) 7.6% 15.8 16.4 17.0 17.7 18.6 

  7.1% 16.9 17.6 18.3 19.2 20.3 

  6.6% 18.2 19.0 19.9 21.1 22.5 

 Źródło: Pekao Biuro Maklerskie 
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  Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny spółki Rainbow Tours metodą porównawczą. 

Jak pisaliśmy we wcześniejszym paragrafie, uważamy ją za nieoptymalną dla 

wyznaczenia ceny docelowej Rainbow Tours. Poniższy model wyceny publikujemy 

jedynie w celach prezentacyjnych, a wyznaczonej w ten sposób wycenie akcji spółki 

Rainbow Tours na poziomie 17.50 PLN przypisujemy wagę zerową przy 

wyznaczaniu naszej 12-miesięcznej ceny docelowej.  

  Grupa porównawcza składa się z 12 wybranych przez nas spółek zagranicznych 

prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych. W celu ustalenia 12-

miesięcznej wyceny akcji spółki Rainbow Tours posługujemy się mnożnikami C/Z 

oraz EV/EBITDA na lata 2020E-2022E (mediana dla grupy porównawczej) i naszymi 

prognozami dla Rainbow Tours na te lata w zakresie odpowiednio zysku netto na 

akcję oraz zysku EBITDA i zadłużenia netto. Na bazie średniej arytmetycznej dla 6 

w ten sposób uzyskanych wartości wyceny oraz kosztu kapitału spółki wyznaczamy 

12-miesięczną wycenę akcji spółki Rainbow Tours.  

  Porównanie spółki Rainbow Tours z wybraną grupą porównawczą na bazie 

mnożników przyszłorocznych wskazuje, że spółka jest obecnie wyceniana przez 

rynek z 38% dyskontem do mediany grupy porównawczej na mnożniku C/Z, oraz 

27% dyskontem do tej samej grupy na mnożniku EV/EBITDA. Mnożniki Rainbow 

Tours na ten rok są wysokie, wskazujemy jednak, że dla części spółek 

porównywalnych nie są one dostępne, z uwagi na prognozowane straty (wg 

konsensusu prognoz rynkowych z serwisu Bloomberg). 

RAINBOW TOURS: WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Nazwa spółki Kod Bloomberg Cena Waluta Kapitalizacja 

 

C/Z (x) 

  

EV/EBITDA (x) 

         (mln EUR) 2020E 2021E 2022E 2020E 2021E 2022E 

Corporate Travel Management CTD AU 8.53 AUD 567 28.5 38.4 12.2 12.3 14.9 6.3 

Emei Shan Tourism 000888 CH 6.23 CNY 411 36.6 15.3 13.3 8.9 4.9 5.0 

Flight Centre Travel Group FLT AU 10.28 AUD 705 n.m. n.m. 15.7 56.6 27.3 2.6 

Fosun Tourism Group 1992 HK 7.44 HKD 1,036 n.m. 12.3 7.9 7.2 3.4 2.5 

Helloworld Travel HLO AU 1.96 AUD 152 18.4 n.m. 17.3 5.9 27.3 5.1 

H.I.S Co. 9603 JP 1,550.00 JPY 725 n.m. 11.8 7.7 25.6 8.8 7.5 

Hna-Caissa Travel Group 000796 CH 18.08 CNY 1,817 50.2 60.3 n.m. n.m. n.m. n.m. 

Modetour Network 080160 KS 10,750.00 KRW 138 n.m. 19.2 9.4 n.m. 7.7 1.5 

On the Beach Group OTB LN 2.85 GBP 412 n.m. 20.8 15.1 n.m. 9.9 6.6 

TUI TUI LN 3.50 GBP 2,279 n.m. 28.2 5.6 n.m. 6.5 4.0 

Utour Group 002707 CH 9.73 CNY 1,070 n.m. 57.2 57.2 n.m. n.m. n.m. 

Voyageurs du Monde ALVDM FP 69.00 EUR 255 12.6 n.m. 27.4 4.0 n.m. 5.3 

Mediana 

 

   28.5 20.8 13.3 8.9 8.8 5.0 

Rainbow Tours RBW PW 16.15 PLN 53 178.5 12.9 10.8 14.4 6.4 5.6 

Premia/dyskonto do grupy porównawczej 

   

 526% -38% -19% 63% -27% 10% 

Implikowana wycena Rainbow Tours/akcję (PLN) 

   

 2.6 26.0 20.0 7.2 23.5 14.4 

Średnia wycen (PLN) 

   

      15.6 

12-miesięczna wycena Rainbow Tours (PLN) 

   

      17.5 

 Źródło: Bloomberg, Pekao Biuro Maklerskie 
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Podsumowanie ostatnich wydarzeń 

Wybuch pandemii COVID-19 mocno uderzył w branżę turystyczną 
począwszy od 1kw. 2020 

  Po wzrostowym dla branży turystycznej roku 2019 (według szacunków Instytutu 

Badania Rynku Turystycznego TravelData: około 3.2mn klientów wyjeżdżających za 

granicę, wzrost łącznej wartości obrotów branży do sumy około 10 mld PLN) i 

optymistycznych scenariuszach rozwoju branży w roku 2020, nastąpiła radykalna 

zmiana spowodowane wybuchem pandemii COVID-19. Jej początek miał miejsce w 

4kw. 2019 roku w Chinach, a następnie szybko rozprzestrzeniała się w innych 

regionach świata w 1kw. 2020 roku. 

  Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w marcu 2020 roku, biura 

podróży zawarły umowy na wyjazd tylko 105 tysięcy klientów, co oznacza to spadek 

o 85% r/r. Wycieczek czarterowych sprzedanych w marcu 2020 roku było o 83% 

mniej r/r. W całym 1kw. 2020 roku spadek sprzedaży imprez turystycznych osiągnął 

poziom 36% r/r. 

Wskaźniki zakażeń nieco rosną, ale w rejonach turystycznych są raczej 
niskie – TravelDATA  

  Według najnowszego komentarza Instytutu Badań Rynku Turystycznego 

TravelDATA, obecna sytuacja w niektórych krajach docelowych wydaje się 

potwierdzać obawy części wirusologów, że łagodzenie wcześniej wprowadzonych 

ograniczeń łączy się z ryzykiem ponownego wzrostu liczby zakażeń. Bieżące 

wzrosty liczby zakażeń dotyczą również kierunków istotnych z punktu widzenia 

letniej turystyki wypoczynkowej Polaków, takich jak Portugalia, Chorwacja, Albania 

czy Bułgaria. Pewien wzrost liczby zachorowań można zaobserwować również w 

Grecji. W większości krajów zakażenia z reguły koncentrują się w dużych ośrodkach 

miejskich, a znacznie rzadziej występują w zdecentralizowanych rejonach 

nadmorskich, w tym zwłaszcza na wyspach, gdzie możliwe jest prowadzenie 

skutecznej kontroli bieżącego stanu zdrowia przyjeżdżających osób, jak komentuje 

TravelDATA. 

RYNEK/COVID-19: WSKAŹNIKI TYGODNIOWYCH ZAKAŻEŃ NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW OD 6 DO 
12 LIPCA DLA WYSP I NADMORSKICH REGIONÓW TURYSTYCZNYCH 

98.0 96.0

26.1
20.7

7.4 5.9 4.9 4.1 4.0 3.1 2.8

51.1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 

 Źródło: Wczasopedia.pl, Pekao Biuro Maklerskie 

  Poniższa mapka rynków docelowych pokazuje niepokojącą sytuację przedłużających się 
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wzrostowych trendów w niektórych krajach, zgodnie z ostatnimi danymi przytaczanymi przez 

TravelDATA. Na niekorzyść zmieniła się sytuacja w Portugalii, Albanii, Chorwacji i Bułgarii. 

Nadal na relatywnie niskich poziomach pozostają wskaźniki dla Malty, Tunezji, Cypru, Grecji i 

we Włoszech. 

RYNEK/COVID-19: TYGODNIOWE ZACHOROWANIA/ZGONY NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW OD 6 DO 
12 LIPCA – KRAJE DOCELOWE 

 

 Źródło: Wczasopedia.pl, TravelDATA, Pekao Biuro Maklerskie 

Nie można wykluczyć ryzyka drugiej fali pandemii jesienią 

  Wśród części wirusologów panuje obawa przed jesienno-zimowym nawrotem pandemii, 

komentuje TravelDATA. Papierkiem lakmusowym odnośnie zachowania się wirusa w 

warunkach chłodniejszej pory roku mogą być kraje z południowej półkuli, w których panuje 

obecnie tamtejsza zima, jak Australia, RPA czy Argentyna. We wszystkich trzech krajach 

obserwujemy duże wzrosty liczby zachorowań, co może wpływać na ostrożniejsze decyzje 

wyjazdowe przynajmniej części potencjalnych klientów. 

Ceny w biurach podróży powróciły do spadków – TravelDATA 

  Badanie TravelDATA średniej ceny imprez dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 

roku pokazuje, że w tygodniu 6-12 lipca 2020 średnia cena była niższa o 144 PLN r/r, 

pogłębiając spadki w stosunku do poprzednich 3 tygodni (przed czterema tygodniami zmiana 

cen r/r była jeszcze dodatnia). Jak ocenia TravelDATA, zniżkujące ceny na większości 

kierunków mogą świadczyć o postępującej nierównowadze rynkowej na rynku wycieczek i 

niedostatecznym popycie na wyjazdy we wczesnym okresie przywracania turystyki 

wyjazdowej. 



 

 7 Sprawdź warunki prawne na ostatnich stronach raportu 

 

21 lipca 2020 Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW 

Rainbow Tours 

 

RYNEK: ZMIANY ŚREDNICH CEN IMPREZ TURYSTYCZNYCH NA LATO 2020 (ALL INCLUSIVE) VS 
POPRZEDNI ROK – DANE ZEBRANE 6-12 LIPCA 2020 

 

 Źródło: TravelData, Wczasopedia.pl, Pekao Biuro Maklerskie 

  W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut, sytuacja 

pozostaje korzystniejsza r/r dla organizatorów wycieczek, choć skala korzyści ulega 

zmniejszeniu w stosunku do poprzednich tygodni na skutek odbijających cen paliw. 

Cena paliwa lotniczego jest ponad 40% niższa r/r. Część pozytywnego wpływu 

niweluje słabość złotego (EUR/PLN 4.48 vs. 4.26 rok temu; USD/PLN 3.92 vs. 3.80 

rok temu).  

ANALIZA CZYNNIKÓW KOSZTOWYCH – CENY PALIWA LOTNICZEGO I WALUTY 

Ceny paliwa lotniczego ‘European Jet CIF NWE Cargo Spot’ 
(USD/t) 

 Kursy walut: EUR/PLN i USD/PLN 
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   Źródło: Bloomberg, Pekao Biuro Maklerskie 
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„Bufor sprzedażowy” zbudowany przez Rainbow Tours przed 
wybuchem pandemii oraz oczekiwany efekt „odłożonego popytu” 

  Począwszy od wybuchu pandemii COVID-19 w Europie i Polsce (w praktyce od dnia 

14 marca 2020), spółka zanotowała wyraźny spadek sprzedaży. W okres pandemii 

spółka wchodziła z „buforem sprzedażowym” (na dzień 13 marca 2020, sprzedaż 

oferty Lato 2020 była wyższa o 31% r/r, natomiast oferty Zima 2019/20 o 14% r/r). 

Na koniec marca sprzedaż oferty Lato 2020 była wyższa już jedynie o 8% r/r, a 

spółka wskazywała, że w związku z panującymi ograniczeniami w ruchu, liczba 

rezerwacji może spadać w związku z odwoływaniem imprez turystycznych. 

  Ze względu na wprowadzone restrykcje realizacja imprez turystycznych (wszystkie 

wyloty oraz wycieczki autokarowe) została przez Spółkę czasowo zawieszona. 

Spółka uruchomiła pierwsze wakacyjne wyloty czarterowe na początku lipca. 

Wskazujemy na oczekiwane przez Zarząd (wypowiedzi z raportu rocznego spółki za 

2019 rok) wystąpienie efektu tzw. „odłożonego popytu”, w „przesuniętym” okresie 

wyjazdowym w tym roku. 

Redukcja kosztów, działania pomocowe oraz klauzule siły wyższej jako 
czynniki częściowo rekompensujące negatywny wpływ spadku 
przychodów na tegoroczne wyniki 

  Zarząd spółki informował o podejmowaniu działań związanych z redukowaniem 

programu ofertowego, bez ponoszenia istotnych kosztów stałych z tym związanych. 

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa i wprowadzenie na obszarach 

szeregu destynacji wakacyjnych stanów wyjątkowych, spółka informowała, że ma 

możliwość zastosowania wyłączeń przewidzianych przez zawarte kontrakty 

hotelowe oraz transportowe z tytułu wystąpienia tzw. „siły wyższej”. W 

zdecydowanej ilości przypadków i w znacznym stopniu powinno to w sposób 

umowny ograniczyć wartość i obowiązki płatności zobowiązań spółki wynikających z 

umów z dostawcami (zobowiązania do dostawców stanowią około 90% wszystkich 

kosztów Spółki). Dzięki temu, spółka powinna mieć możliwość elastycznego 

zaplanowania oferty wakacyjnej na sezon Lato 2020, dostosowanej do 

zmniejszonych potrzeb klientów. 

Jednocześnie, spółka wskazywała na znaczące ograniczenie ponoszonych kosztów 

stałych prowadzonej działalności (koszty osobowe, czynsze, koszty marketingu), a 

także wykorzystanie w możliwie szerokim zakresie wszelkich działań pomocowych i 

osłonowych wprowadzanych przez polski rząd. 

  Zarząd Rainbow Tours ocenił sytuację spółki jako stabilną na dzień wydania raportu 

rocznego (czyli 30 czerwca 2020). Na dzień poprzedzający zatwierdzenie raportu 

rocznego do publikacji, spółka posiadała wolne środki pieniężne na poziomie 55 mln 

PLN oraz 16 mln PLN niewykorzystanych linii kredytowych. Zarząd podjął szereg 

opisanych wyżej działań, mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z 

pandemią. Niemniej jednak, w ocenie Zarządu, wystąpienie pandemii koronawirusa 

będzie miało i ma wpływ na obniżenie wartości przychodów Rainbow Tours w całym 

2020r., a w zależności od rozwoju wydarzeń, potencjalnie również i w 2021r. 

Dobre operacyjnie wyniki Rainbow Tours za 2019 zostały obarczone 
odpisami związanymi ze skutkami pandemii 

  Cały 2019r. okazał się wyraźnie lepszy od bardzo słabego poprzedniego roku. 

Niestety jednak wyniki, które miały szansę okazać się rekordowo mocne, zostały w 

IV kw. obciążone materialnymi odpisami, które wiążemy z efektami pandemii 

koronawirusa, Ostatecznie, spółka zamknęła rok z zyskiem operacyjnym 38.8 mln 
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PLN i zyskiem netto 28.6 mln PLN. 

  Opublikowane dane roczne implikowały słaby IV kw., w którym Rainbow Tours 

zanotował stratę operacyjną na poziomie 23.9 mln PLN oraz stratę netto 20 mln 

PLN. Wskazujemy na solidny wzrost przychodów (+14% r/r), ale słabszą r/r marżę 

brutto na sprzedaży (11.2%, czyli spadek o 1.4pp r/r). Rozwijana działalność 

hotelowa zanotowała większą stratę r/r w sezonowo słabym IV kwartale oraz 

działalność tour operatorska odnotowała marżę brutto jedynie 11.4% (poniżej 

średnich historycznych). Ponadto wspomniane odpisy w pełni obciążyły wyniki IV 

kw. (9.4 mln PLN pozostałych kosztów operacyjnych). Przepływy z działalności 

operacyjnej były ujemne w IV kw. (-22 mln PLN), ale cały rok okazał się pod tym 

względem mocny (+115 mln PLN). 

RAINBOW TOURS: WYNIKI ZA IV KW. 2019 

mln PLN IV kw. '19 r/r (%) I kw. '18 II kw. '18 III kw. '18 IV kw. '18 I kw. '19 II kw. '19 III kw. '19 

Przychody ze sprzedaży 267.5 14% 252.2 378.3 733.9 234.8 246.0 416.1 816.3 

Koszt własny sprzedaży 237.7 16% 216.9 336.0 659.2 205.1 206.1 365.7 697.6 

Zysk brutto na sprzedaży 29.9 1% 35.3 42.2 74.7 29.7 39.9 50.4 118.8 

Koszty sprzedaży I ogólnego zarządu 44.3 23% 29.6 44.3 57.5 35.9 34.7 46.4 64.6 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne -9.4 n.m. -1.0 0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 0.0 

Zysk na działalności operacyjnej -23.9 n.m. 4.7 -2.0 17.2 -6.5 4.9 3.6 54.2 

Koszty/przychody finansowe -0.4 n.m. 0.5 0.8 0.9 1.1 1.1 1.5 1.1 

Zysk przed opodatkowaniem -23.5 n.m. 4.2 -2.8 16.3 -7.6 3.8 2.1 53.1 

Podatek dochodowy -3.5 n.m. 1.1 -0.8 3.2 -1.1 1.0 0.5 9.0 

Zysk netto -20.0 n.m. 3.1 -2.0 13.0 -6.5 2.8 1.7 44.1 

Marża brutto na sprzedaży (%) 11.2% - 14.0% 11.2% 10.2% 12.6% 16.2% 12.1% 14.5% 

Marża operacyjna (%) -8.9% - 1.8% -0.5% 2.3% -2.8% 2.0% 0.9% 6.6% 

Marża netto (%) -7.5% - 1.2% -0.5% 1.8% -2.8% 1.1% 0.4% 5.4% 

 Źródło: Rainbow Tours, Pekao Biuro Maklerskie 

1kw. 2020E powinien być nieco lepszy r/r, ale w 2kw. 2020E 
spodziewamy się dużej straty pomimo mocnego cięcia kosztów 

  Na bazie publikowanych przez spółkę wstępnych danych miesięcznych do marca 

b.r. (wzrosty o około 30% r/r w styczniu i lutym, ale prawie 40% spadek r/r w marcu), 

szacujemy przychody Rainbow Tours za 1kw. 2020 na poziomie 274 mln PLN, czyli 

11% w górę r/r. Na bazie rosnących przychodów i zakładając płaską r/r marzę 

operacyjną, oczekujemy poprawy zysku netto w 1kw. 2020 do 3.8 mln PLN.  

Problemy związane z pandemią powinny w pełni uderzyć w wyniki 2kw. 2020, kiedy 

ze względu na restrykcje w ruchu lotniczym w zasadzie zniknęła strona 

przychodowa, a pomimo mocnych cięć, część kosztów nadal była ponoszona. 

Prognozujemy stratę netto w 2kw. 2020 na poziomie 9.4 mln PLN.  

Z uwagi na oczekiwane dalsze mocne spadki przychodów r/r w 3. i 4kw. 2020 (do 

odpowiednio 295 mln PLN i 131 mln PLN, czyli spadki o 64% i 51% r/r), 

prognozujemy wynik netto drugiego półrocza na poziomie zbliżonym do słabej 

drugiej połowy roku 2018. 
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Wybrane czynniki ryzyka 
  Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie kursu akcji Rainbow Tours. 

  Druga fala pandemii COVID-19, przywrócenie restrykcji w ruchu lotniczym, 

obawy konsumentów przed zorganizowanym podróżowaniem: Nasz scenariusz 

bazowy zakłada powolną odbudowę ruchu turystycznego i brak mocnego uderzenia 

tzw. drugiej fali pandemii czy też przywrócenia restrykcji w podróżowaniu. Na 

przyszły rok zakładamy dalszą poprawę, jednak bez powrotu do wolumenów z roku 

2019. Rozwój sytuacji związanej z koronawirusem postrzegamy obecnie jako 

kluczowy czynnik ryzyka do naszych prognoz (potencjalnie zarówno w górę jak i w 

dół). 

  Otoczenie makroekonomiczne i nastroje konsumenckie: Pogorszenie w 

otoczeniu makroekonomicznym bądź nastrojach konsumenckich może negatywnie 

wpłynąć na decyzje/budżety wyjazdowe Polaków.  

  Otoczenie konkurencyjne: Bardziej agresywna walka o udziały rynkowe przez 

jednego z istniejących bądź potencjalnego nowego gracza na rynku może 

negatywnie wpłynąć na wolumeny bądź realizowane marże. Potencjalnym ryzykiem 

byłoby również relatywne zwiększenie atrakcyjności oferty tanich linii lotniczych.  

  Ryzyko walutowe (EUR i USD): Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z rozliczeń 

z dostawcami w walutach obcych (płatności za hotele głównie w EUR i część oferty 

zimowej w USD; płatności za czartery w USD), podczas gdy sprzedaż wycieczek 

odbywa się w PLN. Niekorzystne zmiany kursów w okresie pomiędzy płatnościami 

do dostawców a wpływami od klientów mogą obniżać rentowność. Spółka stara się 

ograniczać to ryzyko za pomocą kontraktów forward na zakup waluty. 

  Ryzyko wzrostu ceny na rynku paliwowym: Nagłe i gwałtowne wzrosty lokalnie 

mogą wpłynąć na rentowność wycieczek. W dłuższej perspektywie wzrosty cen ropy 

na rynkach światowych przekładają się na wzrost cen wycieczek, co tworzy ryzyko 

dla strony popytowej. Standardowo, w ramach umowy czarterowej linia lotnicza 

stosuje średnią cenę paliwa sprzed 2 miesięcy.  

  Ryzyko większej niż zakładana presji kosztowej, zwłaszcza z tytułu rosnących 

wynagrodzeń: Przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, jeśli nie będzie im 

towarzyszyć wyraźnie mocniejsza konsumpcja, tworzą ryzyko większej presji na 

wyniki spółki poprzez kompresję marż.  

  Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży: Największy popyt przypada na 

wycieczki w 2. i 3. kwartale. Spółka jest narażona na ryzyko niezapełnienia 

samolotów czy niesprzedania zakontraktowanych miejsc hotelowych. 

  Ryzyko związane z inwestycjami w działalność hotelową w Grecji: Obecne i 

planowane przyszłe inwestycje w rozwój greckiej sieci hoteli White Olive są 

obarczone ryzykiem przekroczenia planowanych wydatków, poniesienia strat lub 

opóźnienia realizacji oczekiwanych zysków.  

  Ryzyko pogorszenia sytuacji polityczno-społecznej / katastrof w kluczowych 

destynacjach, ryzyko związane z czynnikiem pogodowym: Wszelkie tragiczne 

wydarzenia czy anomalie pogodowe mogą bezpośrednio wpływać na popyt na 

usługi turystyczne w danym regionie.  
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Prognozy finansowe - tabela 

RAINBOW TOURS: PODSUMOWANIE DANYCH HISTORYCZNYCH I PROGNOZ FINANSOWYCH 

mln PLN 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT             

Przychody ze sprzedaży 1,407.7 1,599.1 1,746.0 699.4 1,299.9 1,455.6 

Koszt własny sprzedaży 1,205.8 1,417.3 1,507.0 595.3 1,111.9 1,242.7 

Zysk brutto na sprzedaży 201.9 181.9 238.9 104.1 187.9 212.9 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 153.5 167.4 190.0 97.8 160.8 181.0 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne -1.3 -1.2 -10.1 -1.6 -1.6 -1.8 

EBITDA 50.7 30.4 56.1 23.4 44.8 49.5 

Zysk na działalności operacyjnej 47.1 13.3 38.8 4.6 25.5 30.1 

Koszty/przychody finansowe 2.3 3.3 3.3 3.0 3.1 3.2 

Zysk przed opodatkowaniem 44.7 10.0 35.5 1.6 22.5 26.9 

Podatek dochodowy 8.6 2.4 6.9 0.3 4.3 5.1 

Zysk netto 36.1 7.6 28.6 1.3 18.2 21.8 

Marża brutto na sprzedaży (%) 14.3% 11.4% 13.7% 14.9% 14.5% 14.6% 

Marża operacyjna (%) 3.3% 0.8% 2.2% 0.7% 2.0% 2.1% 

Marża netto (%) 2.6% 0.5% 1.6% 0.2% 1.4% 1.5% 

BILANS       

Aktywa obrotowe 228.1 258.3 287.4 144.1 243.7 277.7 

   Środki pieniężne i ekwiwalenty 33.3 23.0 67.1 20.8 69.6 81.9 

   Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 168.1 174.2 177.0 105.4 141.6 159.5 

   Zapasy 0.6 0.7 0.8 0.3 0.6 0.7 

   Pozostałe aktywa obrotowe 26.1 60.4 42.5 17.7 31.9 35.6 

Aktywa trwałe 69.5 163.7 219.9 219.2 230.9 233.6 

   Rzeczowe aktywa trwałe 48.6 139.2 194.3 202.1 208.9 210.3 

   Wartość firmy i pozostałe aktywa niematerialne 5.6 8.7 10.2 10.2 10.2 10.3 

   Należności długoterminowe 13.1 15.1 14.1 5.6 10.5 11.7 

   Pozostałe aktywa trwałe 2.3 0.6 1.3 1.3 1.3 1.3 

Aktywa razem 297.5 421.9 507.3 363.4 474.6 511.4 

Zobowiązania krótkoterminowe 189.0 225.9 278.0 132.8 226.4 250.5 

   Pożyczki i kredyty bankowe 1.3 36.4 21.9 21.9 21.9 21.9 

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 40.4 52.1 58.8 23.2 40.8 45.6 

   Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 16.2 4.4 9.3 3.7 6.9 7.7 

   Przychody przyszłych okresów 131.1 133.0 188.0 84.0 156.8 175.3 

Zobowiązania długoterminowe 3.2 90.3 100.6 100.6 100.6 100.6 

   Pożyczki i kredyty bankowe 3.0 90.1 100.4 100.4 100.4 100.4 

   Pozostałe zobowiązania długooterminowe 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Kapitał własny 105.3 105.8 128.7 130.0 147.6 160.2 

Pasywa razem 297.5 421.9 507.3 363.4 474.6 511.4 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19.6 -5.4 115.0 -19.8 75.6 42.2 

   Zysk netto 36.1 7.6 28.6 1.3 18.2 21.8 

   Amortyzacja 3.7 17.1 17.3 18.7 19.2 19.4 

   Zmiany w kapitale obrotowym i inne korekty -20.2 -30.1 69.1 -39.8 38.1 1.1 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20.7 -44.2 -52.0 -15.7 -15.2 -10.0 

   Wydatki na zakup majątku trwałego  -21.6 -44.6 -42.1 -15.7 -15.2 -10.0 

   Pozostałe 0.9 0.5 -9.8 0.0 0.0 0.0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10.7 39.4 -19.0 -10.8 -11.5 -19.9 

   Zmiana stanu kredytów i pożyczek -0.8 122.2 -4.2 0.0 0.0 0.0 

   Środki uzyskane ze sprzedaży akcji własnych 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Dywidendy wypłacone -14.4 -17.5 0.0 0.0 -0.7 -9.1 

   Pozostałe -0.4 -65.3 -14.8 -10.8 -10.8 -10.8 

Zmiana netto środków pieniężnych i ekwiwalentów -11.8 -10.2 44.0 -46.3 48.9 12.3 

 Źródło: Rainbow Tours, Pekao Biuro Maklerskie 
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ANALITYCY 

 

Głowny Analityk 

Maria Mickiewicz 

+48 22 586, maria.mickiewicz@pekao.com.pl 

 

Dyrektor, Biuro Analiz Inwestycyjnych 

Maciej Borkowski, CFA 

+48 22 856 17 79, maciej.borkowski@pekao.com.pl 

 

Banki, Finanse 

Jerzy Kosiński, CFA 

+48 22 586 29 67 

jerzy.kosinski2@pekao.com.pl 

 

Chemia, Paliwa 

Krzysztof Kozieł, CFA  

+48 22 586 28 54 

krzysztof.koziel@pekao.com.pl 

 

Handel, Nieruchomości 

Maria Mickiewicz 

+48 22 586 29 72 

maria.mickiewicz@pekao.com.pl 

 

TMT, Gaming 

Łukasz Kosiarski 

+48 22 586 23 59 

lukasz.kosiarski@pekao.com.pl 

 

Energetyka 

Maksymilian Piotrowski 

+48 22 586 23 53 

maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl 

 

Rynek Obligacji, Analiza 

Techniczna 

Piotr Każmierkiewicz 

+48 22 856 17 40 

piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl 

 

Analiza Techniczna 

Bartosz Kulesza 

+48 22 856 17 50 

bartosz.kulesza@pekao.com.pl 

 

 

 

KONTAKT, ADRES PUBLIKACJI 

 

Biuro Maklerskie Pekao 

ul. Wołoska 18 

02-675 Warsaw 

Poland 

 

Zespół Sprzedaży 

+48 22 586 23 99 

 

Zespół Tradingu 

+48 22 586 28 83 

 

Portal 

www.research.pekao.com.pl 

 

Internet 

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

Niniejszy raport analityczny („Raport”) został przygotowany przez Biuro Maklerskie Pekao („BM”)  w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia 
Pokrycia Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program”). Informacje dotyczące Programu 
dostępne są pod adresem https://www.gpw.pl/gpwpa. Prawa autorskie do Raportu przysługują Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Z tytułu sporządzenia Raportu BM będzie przysługiwało wynagrodzenie od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 
zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy BM a Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
BM zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów wyrażonych w Raporcie w dowolnym czasie i bez dodatkowego uprzedzenia. Ponadto 
zastrzegamy sobie prawo do nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia.  
 
Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Organem sprawującym 
nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Niniejsza analiza inwestycyjna jest publiczna, nie jest ogólną poradą inwestycyjną, ani rekomendacją inwestycyjną świadczoną w ramach usługi 
doradztwa inwestycyjnego. BM, w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje 
jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi, ma charakter 
rekomendacji o charakterze ogólnym. 
 
Niniejsza rekomendacja jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/565, została przygotowana zgodnie 
z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych.  
 
Niniejsza analiza inwestycyjna została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w tym poprawności metodologicznej  
i obiektywizmie, wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na chwilę sporządzenia. BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji 
inwestycyjnych podjętych na podstawie analizy inwestycyjnej. Analiza inwestycyjna nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy 
projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i 
uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Korzystanie z usług BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo 
opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
 
Definicje oznaczeń (sygnałów) zawartych w rekomendacji: 
 
Kupuj – raport z zaleceniem „Kupuj” wydawany jest wtedy, gdy oczekiwana wartość instrumentu będącego przedmiotem analizy uzasadnia 
jego kupno. Zalecenie jest ważne w terminie wskazanym w treści rekomendacji, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Sprzedaj – raport z zaleceniem „Sprzedaj” wydawany jest wtedy, gdy oczekiwana wartość instrumentu będącego przedmiotem analizy 
uzasadnia jego sprzedaż lub sprzedaż na krótko. Warunki krótkiej sprzedaży są szczegółowo opisane w Pakiecie Informacyjnym. Zalecenie jest 
ważne w terminie wskazanym w treści rekomendacji, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Trzymaj – raport z zaleceniem „Trzymaj” wydawany jest wtedy, gdy oczekiwana wartość instrumentu będącego przedmiotem analizy jest 
wyższa od aktualnej, lecz potencjalna stopa zwrotu z inwestycji w taki instrument jeż niższa niż koszt kapitału. 
 
Wyjaśnienie metodologii stosowanej do formułowaniu sygnałów inwestycyjnych 
 
Niniejsza rekomendacja oparta jest na metodologii analizy fundamentalnej. Wyceny przedsiębiorstw oparte są na dwóch metodach wyceny, 
wybranych spośród następujących: model dyskontowy, model oparty na analizie porównawczej lub metoda wyceny wartości aktywów. Modele 
dyskontowe charakteryzują się jednoczesnym i kompleksowym uwzględnianiem kluczowych determinant wartości wewnętrznej, np. operacyjne 
przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, koszt kapitału (WACC). Są teoretycznie atrakcyjne i zapewniają bezpośrednie obliczenie wartości 
przedsiębiorstwa. Jednak wyceny modeli dyskontowych są bardzo wrażliwe na zmiany założeń, szczególnie stopy wolnej od ryzyka i końcowej 
stopy wzrostu. Ponadto prognoz nie są pewne - nieprzewidziane przyszłe zdarzenia mogą spowodować, że prognozy dochodów lub zysków 
będą nieaktualne. Analiza porównawcza oparta jest na analizie mnożników wyceny danego przedsiębiorstwa względem innych podobnych 
przedsiębiorstw z branży. Wśród mocnych stron modeli mnożników możemy wyróżnić ich prostotę, ponieważ są one łatwe do obliczenia i 
zrozumienia. Ponadto do wyceny wybierane są tylko kluczowe statystyki dla inwestorów. Z drugiej strony mnożniki oparte są na danych 
historycznych lub prognozach krótkoterminowych. Wyceny oparte o mnożniki nie będą zatem w stanie uchwycić różnic w przewidywanej 
wydajności w dłuższej perspektywie. Ponadto może być problematyczne wybranie odpowiedniej grupy porównawczej. Metody oparte o 
wyceny wartości aktywów mogą być stosowane, nawet jeśli firma ma krótki rejestr zysków lub jej przyszłe istnienie jest niepewne. Określenie 
wartości rynkowej niektórych aktywów, zwłaszcza wartości niematerialnych, może być jednak trudne. Ponadto modele oparte na aktywach nie 
uwzględniają przyszłych zmian wyników finansowych ani nie zawierają pozycji pozabilansowych, takich jak know-how. 
 
Wyjaśnienie terminologii fachowej stosowanej w opracowaniu 
C/Z lub P/E – wskaźnik „Cena/Zysk” lub „Price/Earning” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego do wyniku netto za okres ostatnich 12 
miesięcy emitenta instrumentu finansowego. 
EBIT – „Earnings Before Interest and Taxes” to wynik operacyjny emitenta instrumentu finansowego. 
EBITDA - „Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to wynik operacyjny powiększony o wartość 
amortyzacji. 
EV/EBITDA – “Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to kapitalizacja giełdowa spółki (Cena x liczba 
akcji) powiększona o wartość długu finansowego netto oraz wartość udziałów akcjonariuszy mniejszościowych podzielona przez wynik 
operacyjny powiększony o wartość amortyzacji spółki. 
NWZ – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
 
Informacje dotyczące rekomendacji 
 

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
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Wykaz wszystkich rekomendacji inwestycyjnych, informacja o odsetku wszystkich rekomendacji inwestycyjnych stanowiących rekomendacje 
„kup”, „trzymaj”, „sprzedaj” lub równoważne w okresie ostatnich 12 miesięcy, oraz jaką część emitentów można przypisać do każdej z 
powyższych kategorii, oraz wykaz zmian elementów rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub emitentów instrumentu 
finansowego będących przedmiotem niniejszej rekomendacji, rozpowszechnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy wydanych przez BM, 
znajduje się pod adresem: 
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings 
 
Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w Australii, Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii ani na 
obszarze żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów danej jurysdykcji lub wymagało 
zarejestrowania w tej jurysdykcji. 
Raport stanowi badanie inwestycyjne w rozumieniu art. 36 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565. 
W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 15.11.2019. 
Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 18.11.2019, godz. 7:45. Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia Raportu: 
18.11.2019, godz. 8:00. 
Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 
Raport został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 
 
Ujawnienia w obrębie potencjalnych konfliktów interesów 
 
Niniejsza informacja o ujawnieniach potencjalnych konfliktów interesów jest aktualizowana każdorazowo, gdy osoby uczestniczące w 
sporządzaniu rekomendacji powzięły informację, które wpływają na jej treść, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.  
 
Każdorazowo, gdy w niniejszych zastrzeżeniach prawnych mowa o emitencie, rozumie się przez to emitentów lub wystawców wszystkich 
instrumentów finansowych wskazanych w dokumencie rekomendacji, wszystkich emitentów instrumentów finansowych będących 
komponentami indeksów giełdowych lub wystawców wszystkich instrumentów pochodnych wskazanych w treści rekomendacji.   
 
BM wdrożył polityki i procedury mające na celu ochronę przepływu informacji oraz neutralizację lub zmniejszenie ryzyka zaistnienia konfliktu 
interesów. Osoby biorące udział w sporządzaniu rekomendacji są oddzielone barierami fizycznymi i niefizycznymi od osób mogących 
uczestniczyć w świadczeniu usług maklerskich innych niż sporządzanie analiz inwestycyjnych lub doradztwo inwestycyjne. Wszelk ie faktyczne i 
potencjalne konflikty interesów, znane osobom sporządzającym rekomendację, są ujawniane w treści rekomendacji.  
Według wiedzy osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji BM nie posiada pozycji długiej lub krótkiej netto przekraczającej próg 0,5% 
kapitału podstawowego ogółem emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych, których dotyczy rekomendacja. 
 
Emitent instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji nie posiada udziału w kapitale podstawowym ogółem BM 
przekraczającego próg 5%.  
 
Według wiedzy osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji podmioty z grupy Banku Pekao S.A. pełnią rolę animatora rynku lub 
dostawcy płynności dla akcji RAINBOW. 
 
Według wiedzy osób biorących udział rekomendacji Bank Pekao S.A. ani podmioty z grupy Banku Pekao S.A. nie pełniły w okresie ostatnich 12 
miesięcy funkcji gwaranta lub współgwaranta jakiejkolwiek publicznie ujawnionej oferty instrumentów finansowych RAINBOW. 
 
Bank Pekao S.A. ani podmioty z grupy Banku Pekao S.A. nie podpisały z RAINBOW, umowy, której przedmiotem jest sporządzanie 
rekomendacji inwestycyjnych.  
 
Emitent lub wystawca instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji, może być lub był w okresie ostatnich 12 miesięcy 
stroną umowy z podmiotami z Grupy Banku Pekao S.A, na podstawie których świadczone są usługi firm inwestycyjnych określonych w sekcjach 
A i B załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE skutkujące powstaniem w tym samym okresie obowiązku zapłaty 
lub otrzymania odszkodowania. Ze względu na istnienie wewnętrznych barier informacyjnych wdrożonych w DM osoby uczestniczące w 
sporządzaniu rekomendacji nie mają wiedzy na temat takich umów.  
 
Wynagrodzenie osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji nie jest powiązane z transakcjami dotyczącymi usług firm inwestycyjnych 
określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub z innym rodzajem transakcji, które one prowadzą lub jakakolwiek inna 
osoba prawna będąca częścią Grupy Banku Pekao S.A. lub z opłatami za transakcje, które otrzymuje ona lub jakakolwiek inna osoba prawna 
będąca częścią Grupy Banku Pekao S.A.  
 
Informacja o posiadaniu przez osoby uczestniczące w procesie sporządzania rekomendacji pozycji długiej lub krótkiej na instrumencie będącym 
przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej lub na instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym jest rekomendowany, lub 
informację, że osoba sporządzająca rekomendację inwestycyjną nie jest w posiadaniu takiej pozycji 
 

Imię i nazwisko Instrument Liczba Pozycja Cena transakcji Data transakcji 

Maria Mickiewicz RAINBOW TOURS 0 Nie dotyczy - - 

 
Osoby biorące udział w sporządzaniu rekomendacji lub osoby im bliskie nie pełnią funkcji w organach emitenta lub wystawcy instrumentów 
finansowych i nie zajmują stanowisk kierowniczych wysokiego szczebla w tym podmiocie. Osoby biorące udział w sporządzaniu rekomendacji 
mogą pośrednio posiadać instrumenty finansowe będące przedmiotem rekomendacji poprzez inwestycje w instrumenty emitowane lub 
wystawiane przez instytucje zbiorowego inwestowania. 
 

http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings
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Osobom sporządzającym rekomendacje nie są znane żadne inne okoliczności, które w uzasadniony sposób mogłyby wpływać na obiektywność 
rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub konfliktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, z którą 
współpracują przy sporządzaniu rekomendacji. 

 

 

W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 20 lipca 2020. 

Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 21.07.2020, godz. 16:30. Data i godzina pierwszego 
rozpowszechnienia Raportu: 21.07.2020, godz. 17:00. 

Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 

Raport został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 


