
 
 
 
 
 
 
 
 
DM PKO BP 
ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa 
 

25 lutego 2015 
 

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

RAPORT AB, Action 
Dystrybucja IT 

Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT 

Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla polskich dystrybutorów IT od TRZYMAJ Action z ceną docelową 
55,3 PLN i KUPUJ AB z cena docelową 43,2 PLN. Motorem wzrostu wciąż pozostanie eksport i sprzedaż spółek 
zagranicznych, w szczególności na rynku niemieckim i czeskim. Dystrybucja nowych produktów, rozwój usług, 
marek własnych oraz umacnianie pozycji i specjalizacja w kluczowych kanałach sprzedaży to pomysły branży 
na wzrost przychodów. Naszym zdaniem coraz większe znaczenie będzie odgrywać wydajna logistyka, a 
klasyczna dystrybucja ewoluować będzie w kierunku świadczenia usługi logistycznej zewnętrznym partnerom. 
Dodatkowego stymulusa dla branży upatrujemy w poprawiającym się makro (odmrożeniu inwestycji, silnej 
konsumpcji) oraz w środkach z funduszy unijnych (perspektywa 2014-2020), które będą intensyfikować nowe 
projekty. Kończące się w 2015 r. inwestycje w logistykę, zwiększą wolne przepływy pieniężne obu spółek, co 
naszym zdaniem przełoży się na wyższą dywidendę. Ponad to wyceny wskaźnikowe na tle rynku są naszym 
zdaniem atrakcyjne, odpowiednio P/E 9,8x i EV/EBITDA 7,7x na ‘14/15 dla AB i P/E 11,3x i EV/EBITDA 8,4x na 
’15 dla Action. 

 Eksport i sprzedaż spółek zagranicznych wciąż najsilniejszym kierunkiem rozwoju 

Sprzedaż eksportowa i spółek zagranicznych pozostanie motorem wzrostu wyników dystrybutorów IT w 
najbliższych latach. Ze względu na silną konkurencję wewnętrzną w krajach ościennych, będących głównymi 
rynkami eksportowymi AB i Action, oraz wyższe koszt logistyki do dalej oddalonych rynków, spodziewamy się 
spadku dynamiki sprzedaży w tym kanale do 12-15%. Ponadto ryzykiem wydaje się być potencjalny możliwy 
spadek marż, spowodowany odpowiedzią lokalnych dystrybutorów na wysoką aktywność zagranicznej 
konkurencji. Naszym zdaniem strategia na rynkach zagranicznych będzie opierać się na otwieraniu większej ilości 
oddziałów „zdalnej” sprzedaży, szukaniu okazji do przejęć lub budowy zaplecza logistycznego. 

 Nowe produkty i rozwój kanałów sprzedaży 

Dystrybucja nowych grup produktowych (RTV AGD, zabawki), rozwój usług (enterprise) oraz marek własnych są 
odpowiedzą branży na niski oczekiwany wzrost rynku w dotychczasowym core business. Ponad to dystrybutorzy 
umacniają swoją pozycję w kluczowych kanałach sprzedaży, rozwijając sieci franczyzowe, kanały dealerskie oraz 
budując specjalizację w przetargach czy dając know how w e-commerce. Naszym zdaniem o ostatecznej 
przewadze konkurencyjnej zdecyduje wydajna logistyka, a przede wszystkim czas i koszt dostawy do klienta. 

 Poprawiające się makro: PKB 3,6%  w 2015 r. 

W tym roku popłynie pierwszy strumień gotówki w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Naszym 
zdaniem środki z unii przyczynią się do odmrożenia wstrzymanych inwestycji oraz będą intensyfikować nowe 
projekty. Oczekujemy, że wpływ ten na branżę dystrybucji IT w Polsce wygeneruje dodatkowy popyt na 0,3-0,5 
mld PLN w 2015 r. i około 0,4-1,0 mld PLN w następnych 6-7 latach. Ponad to poprawiające się makro powinno 
dodatkowo stymulować inwestycje przedsiębiorstw.  

 Wzrost wolnych przepływów pieniężnych 

Kończące się w 2015 r. projekty Capexowe zwiększą wolne przepływy pieniężne w AB i Action, co naszym 
zdaniem przełoży się na wzrost dywidendy wypłaconej z zysku za 2015 r. (AB ’14/15) odpowiednio 0,76 PLN 
(stopa dywidendy 2,5%) i 1,40 PLN (stopa dywidendy 3,1%) na akcję - w długim terminie będą je dzielić między 
wyższą dywidendę, przejęcia czy inwestycje w logistykę. 

 TRZYMAJ Action z cena docelową 55,3 PLN 

Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji TRZYMAJ. Dzięki intensywnemu wzrostowi biznesu w Niemczech (50% 
r/r dynamika Action Europe w ’15), oczekiwanemu rozpoczęciu świadczenia usług magazynowych i logistycznych 
dla zewnętrznych firm oraz naszym zdaniem największej w branży ekspozycji na klientów korporacyjnych spółka 
powinna zwiększać przychody szybciej niż konkurencja. Dystrybucja nowych grup produktowych, rozwój marek 
własnych, kanału dealerskiego, działu enterprise, detalu (Sferis, Lapado) oraz bardzo silna pozycja na rynku 
przetargów będą umacniać pozycję spółki na krajowym rynku. Spółka wypracowuje najwyższe w sektorze marże, 
pokazuje najlepszy cykl konwersji gotówki (zyskując 10 dni do AB) oraz utrzymuje żelazną dyscyplinę kosztową na 
poziomie SG&A. Na ’15: P/E 11,3x i EV/EBITDA 8,4x. 

 KUPUJ AB z ceną docelową 43,2 PLN 

Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji KUPUJ. Grupa AB jest największym dystrybutorem IT na terenie CEE z 
blisko 12% udziałem w polskim rynku, 20-25% w czeskim i 8-10% w słowackim. Spółka poprzez swoje sieci 
franczyzowe szczególnie agresywnie rozwija się w kanale małych i średnich reselerów (ponad 1,3 punków 
sprzedaży) pozycjonując się jako najlepszy w regionie partner i dostawca IT dla e-commerce. Nowe kontrakty 
dystrybucyjne, sprzedaż RTV AGD, marki własne, reaktywacja Optimusa, zakup Rekmana (zabawki), rozwijanie 
kompetencji w korporacjach oraz szersze wyście na nowe rynki eksportowe to strategia spółki oparta na rozwoju 
wielu średniej skali projektów. Ponad to spółka kończy budowę nowego magazynu, który naszym zdaniem 
mocno poprawi potencjał logistyczny grupy. Piętą achillesową jest najkrótszy w branży cykl rotacji zobowiązań, 
jednak upatrujemy tu szansę spółki i potencjał do uwolnienia gotówki. Na ’14/15: P/E 9,8x i EV/EBITDA 7,7x. 

Adrian Skłodowski 
(0-22) 521-87-23   
Adrian.sklodowski@pkobp.pl 
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Rekomendacja KUPUJ

Cena docelowa (PLN) 43,2

Cena bieżąca  (PLN) 38,0

Stopa dywidendy 1,8%

Potencja ł wzrostu 13,7%

Kapita l izacja  (mln PLN) 615,1

Free Float 81,1%

Bloomberg ABE PW

Reuters ABE.WA

Action

Rekomendacja TRZYMAJ

Cena docelowa (PLN) 55,3

Cena bieżąca  (PLN) 52,2

Stopa dywidendy 1,9%

Potencja ł wzrostu 6,1%

Kapita l izacja  (mln PLN) 866,7

Free Float 53,3%

Bloomberg ACT PW

Reuters ACT.WA
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Rynek nie rozpieszcza 

Eksport atrakcyjny dla AB i Action  

Sprzedaż eksportowa będzie wciąż rosła, jednak w przypadku AB i Action oczekujemy 

średnio niższych dynamik niż w 2013 (+34%) i 2014 r. (21%). Tak intensywny wzrost eksportu 

był i jest możliwy dzięki regionalnej polityce producentów, którzy decydują się sprzedawać w 

sąsiednich krajach ten sam produkt po różnych cenach, co implikuje możliwość arbitrażu. 

Silna konkurencja na rynkach leżących najbliżej oraz wyższe koszt logistyki do dalej 

oddalonych są ryzykiem dalszego wzrostu eksportu. Motorem wzrostu wciąż pozostanie 

rynek niemiecki i czeski, a nowa szansa może pojawić się wraz z uspokojeniem sytuacji w 

Rosji i na Ukrainie. Naszym zdaniem strategia dystrybutorów na rynkach zagranicznych 

będzie opierać się na otwieraniu większej ilości oddziałów „zdalnej” sprzedaży w celu 

sądowania rynku oraz szukaniu okazji do przejęć lokalnego gracza lub budowy zaplecza 

logistycznego.  

 

Marże w branży pod presją 

Marże dystrybutorów wciąż pozostają pod presją, głównie za sprawą bardzo agresywnej 

rodzimej konkurencji oraz coraz większego udziału eksportu w całkowitej masie sprzedaży. 

Marże wypracowywane na czystym eksporcie są często wyższe niż krajowe, jednak koszty 

transportu i logistyki dodatkowo obciążają wynik. Ryzykiem wydaje się być potencjalny 

możliwy spadek marż w krajach ościennych, spowodowany odpowiedzią lokalnych 

dystrybutorów na dużą aktywność zagranicznej konkurencji, który w krótkim terminie 

istotnie pogorszyłby wyniki, a w długim terminie mogłyby przełożyć się na całkowity brak 

opłacalności eksportu. 

 

Odwrócony VAT ryzykiem dla branży 

Naszym zdaniem wprowadzenie mechanizmu odwróconego opodatkowania w obrocie 

telefonami komórkowymi, smartfonami, tabletami, notebookami, laptopami czy konsolami 

do gier ograniczy skalę wyłudzeń VAT, a w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem 

wielkości fizycznego obrotu tych urządzeń. W zależności od źródeł różnie szacowana jest 

skala wyłudzeń w segmencie elektroniki użytkowej (ZIPSEE szacuje, że skala 

niedeklarowanego VATu w 2012 r. sięgnęła ok. 400 mln PLN, a w 2013 r. 420 mln PLN, z 

danych resortu finansów wynika, że skala nadużyć w 2014 r. wyniosła 101 mln PLN, w 2013 

r. ponad 650 mln PLN, a w 2012 r. około 65 mln PLN, natomiast straty wyliczone wstępnie 

w śledztwach prowadzonych przez ABW w 2012 i 2013 r. to około 250 mln PLN). Ze względu 

na różnice w szacunkach poszczególnych instytucji zakładamy, że po wprowadzeniu 

mechanizmu odwróconego VATu (od 1 kwietnia ‘15) polski rynek dystrybucji elektroniki 

użytkowej skurczy się o około 1,3 mld PLN (4% rynku) w ’15 i około 0,5 mld PLN w ‘16, co 

implikuje wyłudzenia VATu na zakładanym poziomie 400 mln PLN rocznie. Szacujemy spadek 

przychodów dystrybutorów na poziomie ich udziałów rynkowych. W przypadku Action 

prognozowany spadek wyniesie 130 mln PLN w ’15 i 50 mln w ’16, dla AB odpowiednio 60 

mln PLN w ‘14/15 i 156 mln PLN w ‘15/16 (co uwzględniamy w prognozach). W długim 

okresie wyeliminowanie nieuczciwych podatników zarabiających na wyłudzeniach VATu 

powinno oczyścić rynek i zmniejszyć presję na marże w narażonych wyłudzeniami grupach 

produktowych. 

 

Argumenty inwestycyjne 
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…ale AB i Action radzą sobie dobrze 

 

Dystrybucja nowych produktów 

Szacujemy, że rynek dystrybucji IT w Polsce będzie rósł średnio w tempie 2% rocznie. Aby 

rosnąć szybciej i zapobiegać deprecjacji marż AB i Action poszerzają swoje portfolio o nowe 

produkty (RTV, AGD), usługi (enterprise), rozwijają marki własne, oraz wychodzą poza 

dystrybucję produktów z branży (zabawki), a nawet wchodząc w produkcję gier na 

urządzenia mobilne (Action). Nowoczesna logistyka pozwala na dystrybucję produktów z 

innych branż o podobnych gabarytach, niepsujących się i możliwych do składowania w 

magazynach. Naszym zdaniem duża część wzrostów przychodów w najbliższych latach 

będzie efektem dystrybucji nowych grup produktowych. 

 

Rozwój kanałów sprzedaży 

Dystrybutorzy ugruntowują pozycję w kluczowych kanałach sprzedaży, swoim partnerom 

dostarczają już nie tylko produkty i usługi, ale wspierają ich marketingowo, czy organizują 

warsztaty i szkolenia. AB rozwija największą w regionie sieć sprzedaży franczyzowej (1,3 

punktów) w Polsce, w Czechach i na Słowacji, zyskując tym samym nowych lojalnych 

partnerów handlowych oraz mocno wspiera e-commerce. Action w szczególności rozwija 

kanał dealerski, dział enterprise oraz umacnia swoją pozycję w przetargach i sprzedaży 

korporacyjnej. Ponad to nie odpuszcza w sieciach franczyzowych rozwijając Sferis czy 

program partnerski Specjaliści RTVAGD, a poprzez akwizycje Lapado swoją ofertę kieruje do 

klienta detalicznego w Europie Zachodniej. 

 

Wydajna logistyka 

Po rozbudowie magazynów AB, a szczególności Action będą dysponować znaczną nadpodażą 

mocy logistycznych. Naszym zdaniem taki potencjał spółki będą chciały wykorzystać na 

świadczeniu usługi magazynowej i logistycznej dla zewnętrznych firm. Stawiamy na 

przejmowanie magazynów operatorów komórkowych lub dużych sieci handlowych. Jednak 

taka usługa pomimo dużego potencjału wolumenów zapewne będzie charakteryzować się 

niższą średnią marżą. 

 

Wzrost wolnych przepływów pieniężnych 

Kończące się w 2015 r. projekty Capexowe zwiększą wolne przepływy pieniężne w AB i 

Action, co naszym zdaniem przełoży się na wzrost dywidendy wypłaconej z zysku za 2015 r., 

odpowiednio 0,76 PLN i 1,40 na akcję - w długim terminie będą je dzielić między wyższą 

dywidendę, przejęcia czy inwestycje w logistykę.  

 

Czas na przejęcia 

AB, a w szczególności Action od dawna informują o możliwych przejęciach. Naszym zdaniem 

uzupełnieniem biznesu obu spółek, a zarazem wykorzystaniem kompetencji logistycznych 

będzie przejęcie lokalnego lub regionalnego dystrybutora takich grup produktowych jak 

zabawki, gry, hi-fi, produkty entertainment, czy akcesoria dla dzieci i dla dorosłych – na co 

stawiamy w pierwszej kolejności. Od strony kanałów sprzedaży atrakcyjnym byłoby przejęcie 
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sieci salonów (punktów) sprzedaży detalicznej w Polsce czy w regionie lub 

międzynarodowego e-commerce. Pomysłem nieco zmieniającym dotychczasowy model 

biznesowy byłby zakup producenta i skrócenie łańcucha dostaw lub wprowadzenie marek 

własnych na nowe linie produktowe (co wydaje się bardziej prawdopodobne). Trochę 

bardziej abstrakcyjnym pomysłem wydaje się stworzenie internetowej platformy handlu 

hurtowego IT dedykowanej dla dystrybutorów w regionie (na wzór hurtopon.pl), jednak nie 

wydaje nam się, aby któraś ze spółek nad tym pracowała. 

 

Poprawiające się makro 

 

Nowa perspektywa unijna 

Optymistycznie kształtuje się perspektywa na lata 2015-2020. Największe wsparcie popłynie 

dla polskich firm (ponad 20 mld EUR), w tym 2,2 mld EUR na program operacyjny Polska 

Cyfrowa (szerokopasmowy internet, e-administracja, technologie informacyjno-

komunikacyjne). Naszym zdaniem fundusze unijne odmrożą cześć wstrzymywanych 

inwestycji w regionie, a jednym z beneficjentów będą dystrybutorzy IT. Spodziewamy się 

dodatkowego popyty dla branży na poziomie około 0,3-0,5 mld PLN w 2015 r. i około 0,4-1,0 

mld PLN w następnych latach.  

 

Prognozy PKB 

Wzrost PKB wpływa pozytywnie na wzrost wolumenów w branży dystrybucji IT. 

Spodziewana poprawa sytuacji makroekonomicznej (odmrożenie inwestycji, silna 

konsumpcja) w kraju i na głównych rynkach eksportowych została uwzględnione w 

prognozach.  

 

 

 

 

Prognoza PKB

2014P 2015P 2016P

Polska 3,3% 3,6% 3,6%

Niemcy 1,5% 1,2% 1,7%

Czechy 2,4% 2,4% 2,8%

Słowacja 2,4% 2,8% 3,1%

średnia* 2,1% 2,1% 2,5%

Austria 0,7% 1,0% 1,8%

Węgry 3,2% 2,4% 2,5%

Rumunia 2,5% 3,0% 3,0%

Holandia 0,7% 1,4% 1,6%

Belgia 1,0% 1,1% 1,4%

Turcja 3,0% 3,5% 3,7%

Rosja 0,5% -1,8% 0,8%

Ukraina -6,9% -2,1% 2,0%

* dla głównych rynków eksportowych: Niemcy, Czechy, Słowacja

Źródło: Bloomberg, PKO BP
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Zmiana gustów konsumenckich 

Sezonowo popyt na IT rośnie podczas dużych imprez sportowych, jednak ten czynnik w 

ostatnich latach był dość słaby. Oczekujemy, że ten trend będzie się utrzymywał, dlatego nie 

zakładamy istotnych wzrostów wolumenów z tego powodu. Nie widzimy również produktu, 

który istotnie wpłynąłby na postęp technologiczny, a zarazem zrodził potrzebę zakupu przez 

korporacje czy konsumentów gospodarstw domowych. Naszym zdaniem dotychczasowa 

zastępowalność produktów w czasie zostanie utrzymana i nie wpłynie to istotnie na plus ani 

na minus na wyniki dystrybutorów. 

 

Porównanie polskich dystrybutorów 

Przychody dystrybutorów IT charakteryzują się sezonowością, około 30% całkowitych 

przychodów, spółki wypracowują w 4Q. Największą sprzedaż za ostatnie 4 kwartały 

wypracował AB 6,0 mld PLN, ABC Data i Action po 5,3 mld PLN i Asbis 5,1 mld PLN. AB, 

Action i ABC Data ze względu na strukturę sprzedaży (55%-65% przychodów w Polsce) to 

najsilniejsi lokalni gracze, wychodzący na region poprzez struktury eksportowe w zależności 

od spółki, głównie w Niemczech (Action), Czechach i na Słowacji (AB), czy sprzedaż 

rozdrobnioną na wielu rynkach (ABC Data). Asbis jest dystrybutorem o szerszym 

(regionalnym) zasięgu, sprzedaż w całym regionie CEE stanowi 42% (na Słowacji 14%, w 

Polsce 7%, w Czechach 5%). Jeszcze w 2013 r. Asbis największą sprzedaż pokazywał w Rosji i 

na Ukrainie (łącznie 37% całkowitej sprzedaży), gdzie polscy dystrybutorzy nie byli obecni lub 

ich sprzedaż była marginalna. 

Dynamika przychodów w ostatnich 3 latach, dla 4 porównywanych spółek, wyniosła 

średniorocznie 19%. Motorem wzrostu była sprzedaż eksportowa, lub spółek zagranicznych, 

w szczególności w Czechach i w Niemczech, w kraju wzrosty generowane były głównie dzięki 

sprzedaży smartfonów, tabletów i nowych grup produktowych. Raportowane niższe 

dynamiki od początku 2014 r. są efektem wysokich baz, nasycenia się krajowego rynku i 

większej selekcji kontraktów (nacisk na marżę a nie wolumen). 

Wartościowo największy wzrost sprzedaży eksportowej wypracowała ABC Data (+1,7 mld 

PLN), która osiągnęła również najwyższy udział w sprzedaży ogółem (45% w 2013 r.). Jednak 

to Action rósł najszybciej, osiągając 91% CAGR raportowanej sprzedaży eksportowej. AB po 

akwizycji czeskiej spółki (ATC) w 2007 r. miało wyższą bazę, a co za tym idzie pokazało dużo 

niższe procentowo wzrosty. Asbis ze względu na swój europejski profil oraz niską sprzedaż w 
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Polsce nie został sklasyfikowany w zestawieniu. 

 

 

Ze względu na nasycenie najbliżej zlokalizowanych rynków i silną konkurencję lokalną 

oczekujemy niższych dynamik sprzedaży na rynkach zagranicznych w ciągu następnych 2 lat. 

Dodatkowo logistyka zlokalizowana w kraju wydłuża czas i koszty dostawy do bardziej 

oddalonego zagranicznego klienta, co może okazać się wąskim gardłem dalszej ekspansji 

zagranicznej. Tylko Asbis ma centra dystrybucji i magazyny zlokalizowane w kilku krajach 

poza polską, co stanowi o przewadze w kontakcie z międzynarodowym klientem. Action i AB 

mają odpowiednio logistykę w Niemczech (Action Europe) i Czechach (ATC), ABC Data nie 

ma magazynów poza polską.  

Naszym zdaniem polscy dystrybutorzy zbliżyli się do granicy wolumenów „zdalnej” sprzedaży 

eksportowej na jaką pozwala arbitraż towarów z Polski. Następnym krokiem ekspansji jest 

otwieranie biur handlowych, natomiast dopiero akwizycje zagranicznych dystrybutorów lub 

rozbudowa zaplecza magazynowego jest w stanie istotnie zwiększyć skalę biznesu za 

granicą. 

 

 

Charakterystyka biznesu dystrybucyjnego wydaje się być dość prosta. Wszyscy dystrybutorzy 

współpracują z tymi samymi, największymi vendorami, podpisując niemal jednorodne 

umowy, które w zależności od wolumenów mogą się różnić warunkami zakupów. Masa 

zakupowa wszystkich 4 dystrybutorów jest podobna, stąd podobne powinny być również 

2010 2011 2012 2013 2014P 2015P

mln PLN

AB* 1 433,9 1 725,8 1 734,4 2 037,3 2 373,6 2 643,1

ABC Data 516,3 597,9 1 267,7 2 167,4

Action 240,7 631,3 1 030,4 1 673,6 2 147,8 2 476,6

Suma 2 190,9 2 955,1 4 032,4 5 878,3 4501.4** 5029.5**

Dynamika r/r 35% 36% 46% 21%*** 12%***

eksport jako % całkowitej sprzedaży

AB 40% 40% 32% 35% 37% 38%

ABC Data 19% 20% 34% 45%

Action 11% 23% 29% 35% 39% 39%

Źródło: AB, Action, P - prognoza Domu Maklerskiego PKO BP

*rok obrotowy w AB zaczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca następnego roku

** suma dla AB i Action

*** skorygowana dynamika dla AB i Action

Raportowana sprzedaż eksportowa i spółek zagranicznych (mln PLN)

Magazyny główny logistyka w budowie spółki zagranicą

AB Wrocław (PL)

27k m2 w Magnicach; 

koszt 85 mln PLN; 

planowane ukończenie 

w 06.2015

ATC (Czechy) wraz z 

infrastrukturą 

magazynową

ABC Data Poznań (PL) - -

Action Zamienie (PL)

20k m2 w Zamieniu; 

koszt 75 mln PLN; 

planowane ukończenie 

w 12.2014

Action Europe 

(Niemcy) wraz z 

infrastrukturą 

magazynową

Asbis
Centra dystrybucyjne w 

Pradze, Dubaju i Shenzen
-

47 magazynów 

wewnętrzkrajowych

Źródło: AB, ABC Data, Action, Asbis

Zaplecze logistyczne
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warunki współpracy. Istotniejsze różnice można zaobserwować po stronie klientowskiej, 

gdzie spółki mają różne udziały w poszczególnych kanałach dystrybucji, inny mix 

produktowy, jednak w większości ten sam rodzaj klientów, a czasem nawet tych samych. 

Wszystko to ma wpływ na osiągane marże.  

 

Action realizuje najwyższe w sektorze marże na wszystkich poziomach. Naszym zdaniem ma 

to związek z relatywnie dużym udziałem wyżej marżowych marek własnych w całkowitej 

sprzedaży i silnej pozycji w dużych przetargach, na których spółka również wypracowuje 

godziwe marże (łącznie ponad 10% sprzedaży). Jednak kluczowy wydaje się być wzrost 

eksportu, który u konkurencji przyczynił się do obniżenia marży, a czego aż tak nie widać w 

Action. Spółka utrzymuje żelazną dyscyplinę na poziomie kosztów SG&A. Strategią spółki jest 

szybszy rozwój na rynkach zagranicznych niż to czyni konkurencja, poprzez Action Europe 

obecnie skupia się przede wszystkim na rynku niemieckim. 

Biznes grupy AB opiera się na dwóch nogach, polskiej i czeskiej spółce. Czeskie ATC 

wypracowuje blisko 2x wyższe marże niż polska spółka, jednak w ostatnich kwartałach ta 

tendencja się osłabia. Wyższa marża brutto na sprzedaży powtarzająca się w 2Q i 4Q 

(widoczna trochę mniej u konkurencji) związana jest z rozliczaniem bonusów jakie otrzymują 

klienci od dostawców, a które przepływają przez spółkę (księgowane jako rezerwa w 

pozostałych kosztach operacyjnych lub w wyższych kosztach SG&A). Naszym zdaniem 

wykorzystując swoją masę, AB prowadzi agresywną politykę sprzedażową mającą na celu 

utrzymanie największego udziału na krajowym rynku oraz konsekwentnym zdobywaniu 
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rynku w Czechach, co odbija się jednak na marży w grupie. Słabiej niż konkurencja AB 

intensyfikowało do tej pory swoje działania stricte eksportowe, jednak to się zmienia. 

ABC Data w ostatnich latach najsilniej rozwijała eksport, pokazując średnioroczne wzrosty na 

poziomie 61%, w kraju rosnąc zaledwie 6%. Największy spadek marż miał miejsce w 2012 r. 

kiedy to spółka podwoiła sprzedaż zagraniczną. ABC Data nie posiada swoich magazynów, co 

do tej pory przekładało się na niski CAPEX i wysoką stopę dywidendy 9%. Zakładając 

utrzymanie dotychczasowej presji na marże na rynku krajowym, taki model wydawałby się 

być idealny gdyby spółce udało się utrzymać rentowność w eksporcie, jednak wyniki spółki 

tego nie odzwierciedlają. 

Asbis ma zdecydowanie szerszy zasięg geograficzny oraz bardziej rozwiniętą infrastrukturę 

logistyczną, posiada 3 centra dystrybucyjne w Pradze, Dubaju i Shenzen oraz 47 magazynów 

wewnątrzkrajowych. Dzięki swojej marce własnej Prestigio, która odpowiada za 25% 

przychodów grupy, Asbis w odróżnieniu od konkurencji poprawiał marże na wszystkich 

poziomach. Jednak kryzys w Rosji i na Ukrainie załamał wyniki grupy w 2014 r. 

Dystrybucja IT charakteryzuje się sezonowością. Spółki budują zapasy w 3Q, osiągając „peak” 

sprzedażowy w 4Q, co pociąga za sobą najwyższe saldo należności i zobowiązań. Spływ 

gotówki zwykle ma miejsce w 1Q, a spłata zobowiązań w 2Q. 

Action pokazuje najlepszy cykl konwersji gotówki, zyskując przewagę (10 dni do AB i 8 dni do 

ABC Daty) głównie dzięki dłuższym terminom płatności za zobowiązania handlowe. 

Relatywnie duży udział największych klientów (telekomy, duże sieci handlowe i przetargi) 
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oraz sprzedaż marek własnych pozwalają spółce składać zamówienia z wyprzedzeniem na 

lepszych warunkach oraz negocjować dłuższe terminy płatności, co przekłada się na bardzo 

dobry cykl rotacji zapasów, trochę dłuższy cykl rotacji należności i najlepszy w branży cykl 

rotacji zobowiązań. 

AB ma inną strukturę klientowską (znacznie więcej rozdrobnionej sprzedaży i sprzedaży just 

in time) oraz dużo niższy udział marek własnych w przychodach niż Action, czy Asbis, co 

przekłada się na konieczność częstszego kupowania mniejszych wolumenów, szybszego 

regulowania zobowiązań, ale również krótszego spływu należności od klientów. Ponad to 

spółka utrzymuje 2 całkowicie samodzielne centra logistyczne (Polska i Czechy), co nierzadko 

wymusza konieczność utrzymywania podwójnych stocków. Naszym zdaniem spółka ma 

jeszcze potencjał uwolnienia gotówki, poprzez poprawę cyklu rotacji zobowiązań. 

ABC Data raportuje relatywnie największą sprzedaż stricte eksportową, opartą głównie na 

sprzedaży dużych wolumenów na wiele rynków. Przekłada się to na relatywnie szybki spływ 

należności (najlepszy na rynku), ale również konieczność niemal natychmiastowego ich 

regulowania. Spółka utrzymuje też najniższe na runku zapasy (co wydaje się być pozytywne), 

jednak naszym zdaniem ma to związek z nieposiadaniem własnej bazy magazynowej i 

koniecznością wynajmowania dodatkowej powierzchni. 

Asbis pomimo największej bazy logistycznej utrzymywał w latach ’11-‘13 bardzo krótki cykl 

konwersji zapasów (27-29 dni). Jednak spadek popytu w Rosji i na Ukrainie mocno pogorszył 

cykl konwersji gotówki, odbijając się istotnie na wzroście zapasów i pogorszeniu ściągalności 

należności. Spółka wciąż utrzymuje bardzo dobre na tle branży terminy regulowania 

zobowiązań, na co najważniejszy wpływ mają wynegocjowane wcześniej długoterminowe 

umowy na zakup marek własnych. 
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Najniższy w sektorze wskaźnik dług netto/EBITDA raportuje Action. Oczekujemy, że Action 

na koniec 2014 r. będzie miał 150 mln PLN długu netto wobec 240 mln długu w AB, wliczając 

faktoring. O ile Action i AB używają faktoringu w niewielkim stopniu 40-60 mln PLN, o tyle 

ABC Data i ASBIS wykorzystują tą formę finansowania znacznie bardziej, odpowiednio 150 

mln PLN i 70 mln USD na koniec 2013 r. Pomimo inwestycji w logistykę Action i AB utrzymują 

najniższe w branży zadłużenie do kapitałów własnych.  

W zeszłym roku ABC Data wypłaciła najwyższą wśród dystrybutorów stopę dywidendy na 

poziomie 8,28% (DPS 0,36 PLN). W tym roku spodziewamy się, że spółka wypłaci dużo niższą 

dywidendę. Ze względu na stratę 4,3 mln USD po 1-3Q14 naszym zdaniem Asbis nie wypłaci 

dywidendy za 2014 r. Oczekujemy, że Action i AB wypłacą odpowiednio 1,1 PLN i 0,76 PLN 

na akcję, a w następnych latach ze względu na zakończenie inwestycji w magazyny i 

prognozowane wysokie przepływy operacyjne, spółki będą w stanie wypłacać znacznie 

wyższą dywidendę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska – największym rynkiem w regionie – rośnie w średnim tempie 2% rocznie 

Polski rynek dystrybucji elektroniki użytkowej stanowi blisko 50% rynku w regionie. Ze 

względu na swoją wielkość interesują się nim również dystrybutorzy zagraniczni jak Asbis czy 

Tech Data. Jednak najsilniejszą pozycję wypracowali lokalni gracze: AB, Action czy ABC Data, 

kontrolując razem 35-40% krajowego rynku. Według szacunków PMR rynek IT w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej w 2014 osiągnął wartość 14,8 mld EUR, osiągnie 15,7 mld EUR 

w ’15 r i do ’18 r. ma rosnąć 4,5% rocznie. 
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Oczekiwany zysk na 

akcje za 2014 r.

Oczekiwana dywidenda z 

zysku za '14
Stopa dywidendy

Action* 4,28 PLN 1,10 PLN 2,2%

AB* 3,82 PLN ('14/15) 0,76 PLN ('14/15) 2,0%

ABC Data 0,16 PLN za 1-3Q14 0,373** 11%***

ASBIS -0,08 USD za 1-3Q14 polityka: do 30% zysku -

Źródło: Action, AB, ABC Data, ASBIS 

*prognoza Domu Maklerskiego PKO BP

** konsensus Bloomberg

*** na podstawie konsensusu
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Średnia wydatków na elektronikę w Europie per capita kształtuje się na poziomie 438 EUR, a 

mediana na poziomie 286 EUR. Przeciętny Polak wydaje rocznie zaledwie 210 EUR, co jest 

jednym z najniższych wyników w Europie. Zestawiając poziom wydatków na elektronikę w 

relacji do PKB można zauważyć, że wzrost PKB pozytywnie wpływa na poziom wydatków na 

IT.  

 

 

 

Ze względu na zjawisko konwergencji, można oczekiwać, że kraje Europy Środkowo-

Wschodniej będą doganiać bardziej rozwinięte kraje Europy Zachodniej, a zatem nowe 

technologie i trendy będą się jeszcze szybciej rozprzestrzeniać. Naszym zdaniem determinuje 

to utrzymanie dalszych wzrostów w sektorze IT w regionie CEE i będzie pobudzało popyt na 

Polska; 7,3 mld 
EUR
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Ukraina; 1,5 mld 
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Węgry; 1,3 
mld EUR

Rumunia; 0,9 mld 
EUR

Słowacja; 
0,8 mld EUR

Bułgaria; 0,6 mld 
EUR

Wartość rynku IT w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej w 2014 r. (mld EUR) 
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nowe rozwiązania, szczególnie technologie, usługi czy sprzęt. Jednym z mierników 

pokazujących poziom rozwoju jest dostęp do Internetu. Rozpowszechnienie internetu 

generuje większe  zapotrzebowanie na sprzęt (smartfony, tablety, laptopy) ale i technologie 

(cloud computing). W Polsce 78% społeczeństwa ma dostęp do internetu, co jest również 

średnią dla wszystkich europejskich krajów, mediana ukształtowała się na poziomie 81%.  

 

 

Naszym zdaniem Polski rynek dystrybucji IT wart jest 32-33 mld PLN. Od kilku lat widać 

stabilizację w sektorze, a oczekiwany długookresowy wzrost kształtuje się na średnim 

poziomie 2% rocznie (IDC szacuje wzrost polskiego rynku IT w 2015 r. na 7,2% r/r). 

Optymistycznie jednak kształtuje się perspektywa na lata 2015-2020. Naszym zdaniem 

fundusze unijne odmrożą cześć wstrzymywanych inwestycji w regionie, a jednym z 

beneficjentów będą dystrybutorzy IT. Spodziewamy się dodatkowego popyty dla branży na 

poziomie około 0,3-0,5 mld PLN w 2015 r. i około 0,4-1,0 mld PLN w następnych latach. 

Największe wsparcie popłynie dla polskich firm (ponad 20 mld EUR), w tym 2,2 mld EUR na 

program operacyjny Polska Cyfrowa (szerokopasmowy internet, e-administracja, 

technologie informacyjno-komunikacyjne).  

Ze względu na wprowadzenie mechanizmu odwróconego VATu spodziewamy się spadku 

rynku w 2015 r. o 1,3 mld PLN i 0,5 mld w ’16. 
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Naszym zdaniem w najbliższym czasie rynek sprzętu będzie tracił, na rzecz rynku usług, który 

zastępować będzie coraz więcej procesów we współczesnych korporacjach (rozwiązania w 

chmurze oraz rynek bezpieczeństwa IT). Taka sytuacja miała miejsce już w 2013 r. w krajach 

Europy Zachodniej oraz w Czechach i na Węgrzech, gdzie usługi przegoniły rynek sprzętu. 

 

 

Wzrost rynku elektroniki użytkowej napędzany jest przez czynniki makro: wzrost PKB, 

napływ inwestycji zagranicznych czy dostępność środków z UE na inwestycje. Jak wynika z 

zestawienia przygotowanego przez Computerworld Top200, około 1/3 przychodów ze 

sprzedaży elektroniki użytkowej w Polsce realizowana jest przez 350 firm, która sprzedaż 

kierują głównie do korporacji i instytucji administracji publicznej. Pozostałe 2/3 to sprzedaż 

konsumencka, realizowana przez małe firmy.  

Administracja publiczna wchłania najwięcej sprzedaży realizowanej przez duże firmy IT. 

Motorem napędowym inwestycji realizowanych przez sektor publiczny w ostatnich latach 

były fundusze unijne, które z budżetu na lata 2007-2013 wsparły projekty na blisko 284 mld 

PLN (MIiR). Oczekujemy, że nowa perspektywa unijna 2014-2020 zapewni dalszy wzrost 

wydatków we wszystkich sektorach. Dużą grupą odbiorców są korporacje, a w szczególności 
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sektor bankowy i telekomunikacyjny dla którego inwestycje w park IT i nowe technologie są 

kluczowe dla zachowania konkurencyjności. Rozwój systemów inteligentnych liczników 

(energetyka), monitorowania sieci (utilities), czy inteligentnego transportu będę wspierać 

wydatki w tych sektorach, a nowe technologie i innowacyjne produkty optymalizować 

procesy w MSP.  

 

 

Wydatki Polaków na elektronikę użytkową należą do najniższych w Europie. Spośród 210 

EUR 80% przypada na sprzęt IT, elektronikę konsumencką, duże AGD i telekomunikację. 

Naszym zdaniem w najbliższych latach potencjał wzrostu ma wciąż rynek urządzeń 

mobilnych. W zamożniejszych krajach smartfony wymieniane są częściej niż przy okazji 

przedłużania umowy z operatorem (raz na 2 lata), dużo większa ich część kupowana jest z 

rynku, a niżeli ma to miejsce w przypadku polskich konsumentów. Odbudowuje się rynek 

komputerów, szczególnie w korporacjach (zaniechanie wsparcia przez Microsoft dla 

Windowsa XP, może przyspieszyć odkładane w czasie inwestycje w wymianę sprzętu), 

modne zaczynają być produkty pochodne jak smartwatch’e. 
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Export wciąż atrakcyjny dla polskich dystrybutorów 

Ze względu na regionalną politykę producentów ceny zakupu niektórych produktów 

(smartfonów, tabletów, komputerów) mogą się różnić w zależności od kraju. Ponad to siła 

zakupowa dystrybutorów, a w szczególności specjalizacja produktowa, czy rodzaj klientów 

również istotnie wpływają na warunki zakupowe. Implikuje to możliwość arbitrażu 

cenowego, co wpływa na wypracowywane na poszczególnych rynkach marże. Całość czyni 

eksport interesującym dla polskich dystrybutorów IT, co niewątpliwie przyczyniło się do jego 

wzrostu w ostatnich latach.  

 

Odwrócony VAT a handel smartfonami 

Od 1 kwietnia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, 

która wprowadzić ma mechanizm odwróconego VATu m.in. przy sprzedaży telefonów 

komórkowych, smartfonów, tabletów, notebooków, laptopów czy konsoli do gier. Zmiany 

mają ograniczyć nadużycia związane z wyłudzeniami podatku VAT.  

Według danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej, w 2013 roku do Polski 

importowano smartfony o łącznej wartości 6,0 mld PLN, a eksportowano urządzenia o 

wartości 8,5 mld PLN. Zgodnie z danymi Eurostatu zadeklarowana przez polskich podatników 

wartość przywozu telefonów komórkowych do Polski z innych krajów UE w 2012 r. wyniosła 

1,0 mld EUR. Natomiast zadeklarowana przez podatników z państw UE wartość wywozu 

telefonów do Polski w tym okresie to 1,4 mld EUR - różnica 0,4 mld EUR. Biorąc pod uwagę 

powyższe dane ZIPSEE szacuje, że skala niedeklarowanego VATu w 2012 r. sięgnęła ok. 400 

mln PLN, a w 2013 r. - 420 mln PLN (dla porównania w branży stalowej skalę oszustw w VAT 

szacowano na ok. 250 - 450 mln PLN rocznie). Według tych samych danych wartość legalnie 

przywiezionych do Polski telefonów (z Unii i innych krajów) w 2013 r. wyniosła około 5 mld 

PLN. Resort finansów szacował w 2014, że suma wyłudzonego VAT-u w handlu elektroniką 

od 2011 r. może sięgać 3 mld PLN. Natomiast w 2013 r. ponad 300 kontroli wykryło 

nieprawidłowości na kwotę 100,7 mln PLN, obejmujące telefony, laptopy, tablety, konsole i 

inną elektronikę. Ponad to, z danych resortu wynika, że skala nadużyć w 2013 r. wyniosła 

650 mln PLN należnego VATu, a w 2012 r. około 65 mln PLN. Według Ministerstwa najwięcej 

oszustw podatkowych w 2014 r. dotyczyło VAT ich suma wyniosła 8,9 mld PLN, dla 

wszystkich branż (wliczając IT). Szacunkowe straty Skarbu Państwa wyliczone wstępnie 
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w śledztwach prowadzonych przez ABW w 2012 i 2013 r. to około 250 mln PLN. 

W Polsce nie produkuje się smartfonów, a dystrybutorzy deklarują, że 80-90% zakupów 

sprzętu pochodzi bezpośrednio od producentów, a więc z całkowicie pewnego źródła. 

Zdarzają się jednak sytuacje, że dystrybutorzy muszą szybko reagować na popyt i wówczas 

kupują telefony z rynku. W takim wypadku mogą zostać nieświadomie wciągnięci do karuzeli 

VAT-owskiej. Skala wyłudzeń VAT rozwinęła się w latach gdy krajowi dystrybutorzy bardzo 

dynamicznie zwiększali sprzedaż eksportową, co nie musi mieć bezpośredniego związku z 

wyłudzeniami, jednak dystrybutorzy mogli nieświadomie brać w niej udział. Według raportu 

kancelarii DLA Piper dla ZIPSEE, telefony wykorzystywane później do oszustw na podatku 

VAT przyjeżdżają do polski najczęściej z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech. W przypadku tych 

państw rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną wartością przywozu do Polski a zgłoszoną 

później w naszym kraju są największe. 

Zjawisko wyłudzenia polega na wykorzystaniu w łańcuchu transakcji tzw. "znikającego 

podatnika”, który nie odprowadza podatku do budżetu, a jednocześnie żąda jego zwrotu na 

dalszym etapie. Znikający podatnik kupuje sprzęt u zagranicznego dystrybutora albo 

producenta (podmiot A). Telefony wysyłają do Polski prawdopodobnie legalne firmy - 

zagraniczni dystrybutorzy. W ramach dostaw towarów wewnątrz UE taka transakcja objęta 

jest zerowym VATem. Następnie ,,znikający podatnik" sprzedaje telefony innej firmie, 

doliczając do ceny krajową stawkę podatku (VAT 23%). Nie odprowadza go jednak do 

budżetu, tylko zamyka działalność i znika wraz z pieniędzmi, zaś odliczony VAT stanowi jego 

zysk. Nabywcą sprzętu od nieuczciwego importera (podmiot B) może być uczciwy 

przedsiębiorca (podmiot C), nieświadomy swojego uczestnictwa w  łańcuszku, jak również 

kolejny oszust. W najprostszym schemacie oszustwa podmiot C sprzedaje towar 

konsumentom (odbiorca końcowy) albo innej firmie (podmiot D), która eksportuje towar. 

Jeśli wywozi go do kraju UE, to firma D otrzymuje zwrot VATu, który - o ile doszło do 

oszustwa - nie został wcześniej odprowadzony do budżetu. Taka konstrukcja umożliwia 

sztuczne zaniżanie ceny towaru przez oszustów podatkowych, w celu jego szybszej 

odsprzedaży (zyskiem pozostaje VAT). Na skutek wyłudzenia traci budżet państwa. Nowe 

przepisy nakładają obowiązek odprowadzenia VATu do urzędu skarbowego na ostatecznego 

kupujący sprzęt. 

 

Ryzyko eksportu 

Naszym zdaniem istnieje (niewielkie) ryzyko, że taka sytuacja zostanie dostrzeżona przez 

regionalnych dyrektorów sprzedaży po stronie vendorów, którzy ze względu na napływ 

sprzętu z importu nie będą w stanie wyrobić swoich celów sprzedażowych na lokalnych 

rynkach. Taka sytuacja mogłaby przełożyć się na zaostrzenie relacji między niektórymi 

dystrybutorami a producentami, a w konsekwencji zmusić dystrybutorów do zmniejszenia 

sprzedaży eksportowej na niektórych rynkach, jednak wymagałoby to zmiany regionalnej lub 

wręcz globalnej polityki sprzedażowej producentów, co naszym zdaniem przy ich skali 

biznesu nie jest łatwe do wdrożenia. 

 

Trudna sytuacja w segmencie detalicznym  

W latach ’13-‘14 dwie istotne z punktu widzenia udziału w rynku sieci sprzedające 

elektronikę użytkową w Polsce ogłosiły upadłość. W październiku 2013 r. był to Mix 

Electronics, który prowadził 200 placówek, osiągając przychody na poziomie 1,2 mld PLN w 

2012 r. W kwietniu 2014 wniosek o upadłość złożyła firma Domex, właściciel sieci salonów 
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Avans, która posiadała 250 salonów własnych i około 200 franczyzowych generując 

przychody 1,1 mld PLN w 2012 r. Ze względu na słabe perspektywy polskiego runku w 2009 

r. brytyjska grupa Dixons, prowadząca sieć 8 sklepów Electro World sprzedając je za 1 euro 

do Mix Electronics wycofała się z Polski. Również w 2009 r. z krajowego rynku wycofał się 

niemiecki ElectronicPartner, który próbował budować sieć sprzedaży. 

Od kilku lat na polskim rynku trwa konsolidacja w segmencie dużych detalicznych sieci 

handlowych. Po ostatnich upadłościach pozostało 4 największych graczy generujących ok. 12 

mld PLN przychodów. 

 

 

Marki własne 

Od wielu lat spółki sprzedają produkty pod markami własnymi, które pozwalają generować 

zdecydowanie wyższe (dwucyfrowe) marże niż dystrybucja innych produktów IT. Sprzedaż 

marek własnych wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami i ryzykiem – koniecznością 

utrzymania serwisu, rezerw na wadliwe produkty, czy nakładami na R&D. Jak dotąd wśród 

dystrybutorów notowanych na GPW imponującym udziałem marek własnych w sprzedaży 

może pochwalić się tylko Asbis (25% całkowitej sprzedaży), który pod marką Prestigio 

sprzedaje, tablety, smartfony i inne akcesoria, dokładając wciąż nowe produkty. Pozostali 

dystrybutorzy sprzedaż marek własnych utrzymują na poziomie poniżej 5% całkowitych 

przychodów, a ten segment stanowi jedynie dodatek, który ma poprawiać marże w grupie. 

 

RTV AGD 

Polscy dystrybutorzy wykorzystując upadłości wśród dużych sieci dystrybucyjnych mocno 

rozpychają się na rynku RTV AGD. Do zagospodarowania jest około 2,3 mld PLN po upadłych 

Mix Electronics i Domexie, właścicielu sieci Avans. Sprzęt RTV był w ofercie Action, AB czy 

ABC Daty już od dawna, gra jednak toczy się w większości o małe i duże AGD. Duże AGD 

wymaga magazynów wysokiego składowania, a uzyskiwane marże są dość niskie, kluczem 

jest jednak wejście w nowy segment i spora luka po upadłościach, która może otworzyć 

dystrybutorów na nowych klientów. 

 

Nowe grupy produktowe 

Ze względu na rozbudowę magazynów i powstałe możliwości logistyczne, profil 

dotychczasowych dystrybutorów wyłącznie sprzętu IT ulega zmianie. W nowe kategorie 

produktowe już dawno wszedł Action, który przez sklepy more4kids zaczął sprzedawać 

zabawki, a od niedawna artykuły dziecięce, foteliki samochodowe, wózki, czy meble 

dziecięce. W 2013 r. AB kupiło dystrybutora zabawek Rekman, który w tym roku ma dodać 

Największe sieci sprzedające eketronikę użytkową w Polsce

Sieć Przychody Liczba sklepów Marki

Euro-net 4 mld PLN** 211 RTV EURO AGD; Ole Ole

Media Saturn 

Holding

0,976 mld 

EUR*
71 Saturn, Media Markt

Neonet 3 mld PLN** 500 Neonet

Media Expert 256 Media Expert

* CRN za rok 2013/2014

** podała "Rz"

Źródło: Spółki
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około 50 mln PLN do przychodów grupy. Nowe grupy produktowe dystrybuowane są na 

wyższych marżach niż elektronika użytkowa, jednak przy obecnej wielkości sprzedaży ich 

udział stanowi około 1% masy sprzedaży dystrybutorów i raczej będzie poprawiać ich wyniki 

niż stanowić istotną ich część. 

 

Franczyzowe sieci sprzedaży 

Rynek dystrybucji wymusza nie tylko konkurencję produktową i cenową, ale również musi 

dawać wsparcie mniejszym resellerom. Obecnie oprócz wsparcia marketingowego i edukacji, 

dystrybutorzy budują pod swoimi markami franczyzowe sieci sprzedaży zrzeszając swoich 

klientów. Action już od wielu lat prowadzi sieć sklepów Sferis (20 salonów własnych, 159 

salonów partnerskich, 800 punktów odbioru i 33 wyspy handlowe), program partnerski 

Specjaliści RTVAGD, gdzie zrzesza 209 salonów oraz sklepy z artykułami dla dzieci More4kids. 

AB na przełomie ‘13/14 utworzył 3 sieci: Optimus (integratorzy) i Kakto (AGD/RTV), a w 

Czechach Digimax (rozwiązania mobilne i smart home). Łączna skala działania wszystkich 

zarządzanych przez AB sieci to obecnie ponad 1,3 tys. punktów sprzedaży. 

 

E-commerce  

Dystrybutorzy intensywnie rozwijają sprzedaż w kanale e-commerce. Jednak ten kanał 

charakteryzuje się duża ilością niewielkich gabarytowo zamówień. Żeby sprawnie obsługiwać 

e-commerce potrzebna jest wydajna logistyka. Action na taką logistykę postawił już kilka lata 

temu, AB ma zwielokrotnić swój potencjał w tym kanale po oddaniu nowego magazynu w 

Magnicach.  

Rynek e-commerce w Polsce wart jest ponad 26 mld PLN i w najbliższych latach oczekiwany 

jest jego dwucyfrowy wzrost. Lwią część (25%) stanowi sprzedaż RTV AGD i sprzętu 

elektronicznego. Pomimo tego sprzedaż w polskim internecie wciąż stanowi jedynie 3% 

sprzedaży detalicznej, podczas gdy średnia dla Europy kształtuje się na poziomie 7,2%. 

 

Internetowa sprzedaż detaliczna

sklepy 

internetowe
aukcje razem

2001 0,05 0,06 0,1

2002 0,15 0,18 0,3

2003 0,33 0,41 0,7

2004 0,98 0,92 1,9

2005 1,30 1,80 3,1

2006 2,00 3,00 5,0

2007 3,50 4,60 8,1

2008 4,50 6,50 11,0

2009 5,30 8,10 13,4

2010 6,00 9,50 15,7

2011 7,50 10,00 18,2

2012 - - 21,0

2013 - - 23,8

2014 - - 27,3

2015P - - 30,6

Źródło: SMB, Kelkoo, Forrester Researc, PMR, P - prognozy DM PKO BP

Wartość rynku e-commerce w Polsce w mld PLN
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Rozwój logistyki 

Po rozbudowie magazynów Action i AB będą miały znaczny zapas mocy logistycznych. Warto 

zauważyć, że Action już kilka lat temu postawił na nowoczesność i dziś dobudowuje kolejną, 

jeszcze nowocześniejszą część, natomiast dla AB będzie to zupełnie nowy magazyn. Naszym 

zdaniem spółki, a szczególnie Action, postarają się wykorzystać ten potencjał i zarobić 

dodatkową marżę na świadczeniu usługi magazynowej i logistycznej dla zewnętrznych firm. 

Stawiamy na przejmowanie obsługi magazynów operatorów komórkowych, lub dużych sieci 

handlowych.  

 

Światowy rynek IT urośnie 2,4% w ’15, długoterminowo wzrosty 3% 

Globalne wydatki na IT w 2015 r. wyniosą blisko 3,85 bln USD, co daje zaledwie 2,4% wzrost 

r/r (Garner). Rynek charakteryzuje duża konkurencja, co wywołuje presje na ceny produktów 

i usług. Dodatkowo niewielkie zróżnicowanie produktów w swojej kategorii lub wręcz jego 

brak oraz duża dostępność alternatywnych rozwiązań będzie hamowała wzrost globalnych 

wydatków na IT w najbliższym okresie. Od 2016 r. oczekiwana dynamika ma wzrosnąć do 

3,1%, a następnie stabilizować się na poziomie ok. 3%. Obecnie rynek IT wchodzi w trzecią 

fazę rozwoju idąc w kierunku cyfrowej sprzedaży usług i dystrybucji produktów. 

 

 

Globalna dynamika wzrostu rynku produktów (komputerów, laptopów, telefonów, tabletów 

i drukarek) w ’15 r. ma wynieść 5%, głownie z powodu spadku średnich jednostkowych cen 

RTV AGD i sprzęt elektroniczny 6,6

DIY, meble i wyposażenie wnętrz 2,0

Odzież i obuwie 0,9

Kosmetyki 1,4

Sklepy spożywcze 1,0

Pozostałe 14,1

Źródło: PMR

Struktura sprzedaży w internecie (w mld PLN)
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w kategorii telefonów i tabletów i tendencji konsumentów do kupowania tańszych urządzeń. 

Największe wzrosty oczekiwane są na bliskim Wschodzie oraz w rozwijającej się Azji. W 

Europie oczekiwane są wzrosty poniżej globalnej średniej, jednak rynek jest dość mocno 

podzielony na Europę Zachodnią (rosnąca wolniej) i Europę Środkowo-Wschodnią rosnącą 

szybciej. 

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Garnera budżety firm IT wzrosną w 2015 r. 

średnio o 1%. W ankiecie wzięło udział 2810 dyrektorów (CIO) z 84 krajów, dysponujących 

budżetami o łącznej wartości blisko 400 mld USD. Ciężar inwestycji ma przesuwać się w 

kierunku projektów tańszych, które bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia 

przychodów w firmach. Projekty rozwojowe są odkładane na dalszy plan. 

 

Telefony komórkowe: wzrost wolumenów, spadek średniej ceny urządzenia 

Powołując się na prognozy IDC dla branży smatfonów oczekujemy, że w ciągu 4 latach 

wolumeny globalnej sprzedaży będą rosły 18% rocznie, przy jednoczesnym średnim spadku 

ceny w tym okresie o 7% rocznie. Przy takich założeniach planowany średnioroczny wzrost 

rynku wyniesie 10%, a rynek w 2017 r. będzie wart 447 mld USD.  

 

 

 

Rynek telefonów podzielił się na dwa: smarfony i tradycyjne telefony. Rynek smartfonów 

rósł w ostatnich 4 latach średnio o 47% rocznie (ilościowo 55%), jednak wzrosty w ostatnich 

dwóch latach mocno osłabły i obecnie są na poziomie 10-15%, a smartfony stanowią już 90% 

całego rynku. 

 

Sprzedaż smartfonów w latach 2013-2017 (w mln sztuk)

Region

Sprzedaż w 

2013 r. (w mln 

sztuk)

Sprzedaż w 

2017 r. (w mln 

sztuk)*

5 letni CAGR

Azja/Pacyfik 528 986 23%

Europa 182 261 11%

Ameryka północna 151 189 8%

Ameryka południowa 91 155 24%

Bliski wschód i Afryka 58 95 19%

Razem 1010 1686 18%

Źródło: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 26, 2013 *prognozy IDC

Średnia cena sprzedaży smarfona w latach 2013-2017 (w USD)

Region

średnia cena 

sprzedaży w 

2013

średnia cena 

sprzedaży w 

2017*

5 letni CAGR

Azja/Pacyfik $262 $215 -9%

Europa $419 $259 -9%

Ameryka północna $531 $567 2%

Ameryka południowa $288 $246 -6%

Bliski wschód i Afryka $338 $230 -7%

Razem $337 $265 -7%

Źródło: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 26, 2013 *prognozy IDC
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Naszym zdaniem europejski rynek jest już dojrzały, w Europie Zachodniej wolumenowo 

rynek jest płaski od 5 lat, z tendencją spadkową, a jego wzrost wynika ze zmiany mixu 

produktowego (większy udział droższych urządzeń - smartfonów - w całkowitej masie 

sprzedaży), a nie tendencji konsumentów do kupowania droższych produktów. Globalne 

dynamiki mocno wyhamowały, co może świadczyć o powolnym nasyceniu się rynku. 

W Europie Środkowo-Wschodniej wolumeny jeszcze rosną, jednak wzrost z roku na rok jest 

coraz niższy. Pozytywnym wydaje się być brak wyraźnego wzrostu jednostkowej ceny 

urządzenia (ze względu na większy udział smartfonów w całkowitej sprzedaży), 

obserwowany na innych rynkach, co może oznaczać, że w Europie Środkowo-Wschodniej nie 

nastąpiła jeszcze całkowita wymiana tradycyjnych tańszych telefonów na droższe smartfony. 
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kupują coraz więcej tańszych produktów, szczególnie w najniższej kategorii cenowej do 700 

USD.  

Naszym zdaniem tendencja kupowania tańszych produktów utrzyma się, a średnia cena 

komputera powinna dalej spadać, szczególnie w segmencie laptopów, które podgryzane i 

zastępowane są przez inne urządzenia mobilne. Jednak ze względu na zaprzestanie wsparcia 

przez Microsoft dla systemu Winsdows XP, na którym obecnie działa jeszcze około 24% 

komputerów, a który jest #2 najczęściej używanym systemem operacyjnym na świecie, 

oczekujemy fali odświeżenia parku urządzeń w korporacjach i w gospodarstwach 

domowych, co powinno przełożyć się na wzrost wolumenów szczególnie w segmencie 

komputerów stacjonarnych. 

 

 

 

Potwierdzeniem spadkowego trendu jest stopniowe wycofywanie się dużych graczy z rynku 

PC. IBM i Hitachi już kilka lat temu wycofali się z tego rynku, w tym roku na ten ruch 
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zamierza pozostać tylko na najbardziej efektywnych rynkach.  
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TV: globalny rynek płaski, w Europie spadki 

Globalny rynek telewizorów osiągnął swój szczyt w 2012 r. na poziomie 145 mln USD i od 

tego czasu jest płaski. Wolumeny są stabilne, a średnia cena telewizora rośnie 5% rocznie. 

Największe wzrosty widać w na Bliskim Wschodzi i w Afryce (+97%) oraz w Ameryce 

Łacińskiej (+68%), jednak jest to efekt niskiej bazy, a oba regiony stanowią jedynie 15% 

światowej sprzedaży. Silnie spada Japonia i Europa Zachodnia.  

Rynek Europy Zachodniej jest bardzo dojrzały, jego wolumeny spadają średniorocznie 25%. 

Trochę inaczej sytuacja wygląda w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie rynek jest płaski, a 

wolumeny spadają tylko o 3%. Historycznie sezonowo sprzedaż telewizorów rosła przed 

dużymi imprezami sportowymi takimi jak mistrzostwa świata w piłce nożnej czy olimpiada. 

Ostatnio jednak i ten czynnik ma coraz mniejszy wpływ na sprzedaż. Oczekujemy utrzymania 

tendencji spadkowych w Europie Zachodniej i powolnego spadku w Europie Środkowo-

Wschodniej. 
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Globalni producenci – przegląd sytuacji w branży 

Apple: wyhamowanie przychodów, wzrost wolumenów, spadek cen 

Apple – jeden z największych światowych producentów elektroniki użytkowej (blisko 200 

mld USD przychodów rocznie) produkujący komputery, telefony, tablety i akcesoria czwarty 

kwartał z rzędu pokazał słabsze r/r wyniki sprzedaży w segmencie iPad (14% całkowitej 

sprzedaży). W segmencie iPhonów, który jest motorem napędowym spółki (60% sprzedaży) 

widać przyspieszenie tempa wzrostu przychodów (+57% r/r), co ma związek z debiutem 

iPhone 6 w tym okresie. W segmencie komputerów (Macintosh 12% sprzedaży) nastąpiło 

odwrócenie trendu, ze spadkowego w 2013 r. na rosnący w 2014 r. Pozostałe segmenty, z 

wyjątkiem iPod’ów, które są w trendzie spadkowym już od 3 lat, zachowują się względnie 

stabilnie. Ponad to spółka pokazuje spadki jednostkowej ceny sprzedaży produktów, z 

wyjątkiem iPhonów (nowe modele są zwykle droższe). Patrząc po segmentach 

geograficznych na największym amerykańskim rynku (38% całkowitej sprzedaży) i nieco 

mniejszym europejskim spółka rośnie w tempie małych kilkunastu procent. Na azjatyckich 

rynkach, na których spółka zadebiutowała dopiero w 2011, sprzedaż rośni jeszcze w tempie 

mocno dwucyfrowym tj. +32% r/r w Chinach, +22% r/r w Japonii i +22% r/r w pozostałych 

krajach Azji i na Pacyfiku.  
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HP: restrukturyzacja wyhamowała spadki 

Hawlett-Packard (HP), jeden z największych producentów komputerów i drukarek (115 mld 

USD) po 2 latach restrukturyzacji i redukcji zatrudniania, w tym roku pokazuje stabilizację 

sytuacji w biznesie. Przychody w segmencie komputerów (30% sprzedaży) po dwóch latach 

spadków o 10% r/r w tym roku rosną o 7%. Segment drukarek (20% sprzedaży) spada w 

tempie 4%. Drugi co do wielkości segment usług sieciowych (24% sprzedaży) w tym roku 

powtarza wynik zeszłego, natomiast segment usług dla przedsiębiorstw (19% sprzedaży) od 

kilku lat spada w tempie 4% rocznie. Geograficznie sprzedaż w Europie, Afryce i na Bliskim 

Wschodzie lekko rośnie, natomiast pozostałe rynki USA, Azja i Pacyfik oraz Kanada i Ameryka 

Łacińska spadają w tempie małych kilku procent.  
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Sony 

Sony, jeden z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie (blisko 80 mld 

USD przychodów) po sprzedaży działu komputerów osobistych i marki VAIO wciąż notuje 

wzrost przychodów r/r. Największe wzrosty (ponad 100% r/r) spółka notuje w segmencie 

gier, co ma związek z premierą Play Station 4. W segmencie elektroniki domowej i produkcji 

zdjęć i filmów spółka rośnie w tempie 15% r/r, natomiast spadki widać w segmencie 

sprzedaży korporacyjnej i w usługach finansowych. Pozostałe segmenty zachowują się 

względnie stabilnie. Geograficznie sprzedaż w Europie i USA rośnie w tempie 29% r/r i 27%  

r/r, bisko 10-12% wzrosty Sony wypracuje w Chinach oraz w Azji i na Pacyfiku. Niewielkie, bo 

blisko 4% spadki przychodów widoczne są w Japonii. 
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Samsung 

Samsung, jeden z największych producentów sprzętu elektronicznego na świecie (ponad 200 

mld USD) od ponad roku pokazuje systematyczny spadek sprzedaży niemal we wszystkich 

dywizjach produktowych. W największym pod względem wypracowywanych przychodów - 

segmencie urządzeń mobilnych (51% przychodów) spółka w 2014 r. spadła 14% r/r. Segment 

ekranów LCD (11% przychodów) spada w tempie 16%. Segment urządzeń cyfrowych 

zachowuje się stabilnie, a jedynym rosnącym segmentem są podzespoły (17% przychodów). 

Geograficznie sprzedaż na wszystkich kontynentach spadała w 2014 r. Największe spadki 

spółka zanotowała w Europie i w Chinach, odpowiednio -14% r/r i -12% r/r. Natomiast 

pozostałe rynki (USA i Azja) spadają w tempie małych kilku procent. 
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Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania. 

RAPORT Action 
Dystrybucja IT 

Siła w eksporcie, potencjał w logistyce 

Action jest dystrybutorem IT, produktów RTV AGD oraz producentem sprzętu pod markami 

własnymi z 10% udziałem w polskim rynku. Dzięki intensywnemu wzrostowi biznesu w 

Niemczech, oczekiwanemu rozpoczęciu świadczenia usług magazynowo-logistycznych dla 

zewnętrznych firm oraz naszym zdaniem największej w branży ekspozycji na klientów 

korporacyjnych spółka powinna zwiększać przychody szybciej niż konkurencja. Dystrybucja 

nowych grup produktowych, rozwój marek własnych, kanału dealerskiego, działu enterprise, 

detalu oraz bardzo silna pozycja na rynku przetargów będą umacniać pozycję spółki na krajowym 

rynku. W 2015 r. zakończy się CAPEX i wolne przepływy gwałtownie wzrosną wówczas Action 

będzie je dzielić między dywidendę, przejęcia i dalsze inwestycje. Rozpoczynamy wydawanie 

rekomendacji od TRZYMAJ z ceną docelową 55,3 PLN. 

 Stabilnie w Polsce z lekką tendencją wzrostową 

 Wzrost przychodów na rynku krajowym będzie odbywał się poprzez dystrybucje nowych grup produktowych i usług. W 

dotychczasowym core business (IT) niewielkie wzrosty będą generowane przez nowe umowy dystrybucyjne oraz wciąż 

silne w swoich segmentach marki własne, atrakcyjne również za granicą. Potencjał widzimy w dystrybucji RTV AGD, w 

segmencie zabawek, gier oraz akcesoriów dla dzieci. Oczekujemy większej sprzedaży do subdystrybutorów (B2B), do sieci 

handlowych, utrzymania track record w przetargach (wspieranych funduszami z UE) oraz zacieśnienia współpracy z 

telekomami. 

 Siła w eksporcie 

Action będzie intensyfikował działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych, skupiając się przede wszystkim na rozwoju 

Action Europe w Niemczech, który w ’15 r. przekroczy 200 mln EUR przychodów (+50% r/r) i wypracuje zysk netto, rosnąc 

w następnych latach średnio 50 mln EUR rocznie. Wzrost przychodów ma zapewnić strategia oparta na budowaniu 

siostrzanej spółki, która poprzez szerokie portfolio produktowe, lokalny charakter, posiadaną infrastrukturę magazynowo -

logistyczną oraz wsparcie niektórych procesów z Polski będzie w stanie konkurować z większymi graczami.  

 Przewaga dzięki logistyce 

Dzięki rozbudowie magazynu grupa będzie w stanie ponad 2x zwiększyć przepustowość wysyłki i blisko 3x liczbę indeksów 

SKU, co w ciągu najbliższych 2-3 lat przygotuje spółkę do wysyłki towaru na poziomie 9 mld PLN rocznie. Taki potencjał 

spółka będzie chciała wykorzystać na świadczeniu usługi magazynowej i logistycznej dla zewnętrznych firm. Stawiamy na 

przejmowanie magazynów lokalnych operatorów komórkowych lub dużych sieci handlowych, czy współpracę z 

zagranicznym partnerem w zakresie świadczenia usługi logistycznej na region (zakładamy 300 mln przychodów w ‘15).  

 Szukanie okazji do przejęć 

Action od dawna zapowiada przejęcia. Naszym zdaniem największe synergie (logistyczno-magazynowe) spółka 

osiągnęłaby przejmując dystrybutora nowych grup produktowych (zabawki, gry, hi-fi, produkty entertainment, czy 

akcesoria dla dzieci i dla dorosłych), co zwiększyłoby potencjał sprzedażowy spółki i wprowadziło ją na nowe rynki. 

Spodziewamy się, że do przejęcia może dość w pierwszym półroczu ’15. 

 Wzrost zysków i wyższa dywidenda na horyzoncie 

Spółka wypracowuje najwyższe w sektorze marże, pokazuje najlepszy cykl konwersji gotówki (zyskując 10 dni do AB) oraz 

utrzymuje żelazną dyscyplinę kosztową na poziomie SG&A. Kończące się w 2015 r. projekty Capexowe zwiększą wolne 

przepływy pieniężne i pozwolą wypłacić 1,40 PLN dywidendy na akcję z zysku za ’15. Spółka w ‘15 wypracuje 76,5 mln PLN 

zysku netto (+8% r/r) - nie uwzględniamy potencjalnych przejęć - co implikuje wycenę wskaźnikową na ’15: P/E 11,3x i EV/

EBITDA 8,4x. 

 Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji od TRZYMAJ z ceną docelową 55,3 PLN na akcję. 

Trzymaj 
(inicjacja) 

Adrian Skłodowski 
(0-22) 521-87-23   
adrian.sklodowski@pkobp.pl 
 
 

Dane podstawowe

Cena bieżąca  (PLN) 52,2

Cena docelowa (PLN) 55,3

Min 52 tyg (PLN) 38,1

Max 52 tyg (PLN) 51,9

Kapita l i zacja  (mln PLN) 866,7

EV (mln PLN) 1014,5

Liczba  akcji  (mln szt.) 16,6

Free float 53,3%

Free float (mln PLN) 462,0

Śr. obrót/msc (mln PLN) 0,4

Kod Bloomberga ACT PW

Kod Reutersa ACT.WA

Zmiana kursu Action WIG

1 mies iąc 12,8% 1,9%

3 mies iące 19,6% -0,8%

6 mies ięcy 25,9% 1,0%

12 mies ięcy 18,2% -2,6%

Akcjonariat % akcji i głosów

Piotr Biel iński 20,9%

Aleksandra  Matyka 18,6%

OFE Genera l i 10,8%

Wojciech Wietrzykowski 7,2%

OFE Aviva  BZ WBK 5,9%

Poprzednie rekom. data cena doc.

- - -

Action

mln PLN 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P

Sprzedaż 4 749 5 449 6 347 7 133 7 701 8 196

EBITDA 91 107 115 122 126 131

EBIT 82 97 102 108 112 118

Zysk netto 61 71 76 82 86 91

Zysk skorygowany 61 71 76 82 86 91

EPS (PLN) 3,7 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5

DPS (PLN) 1,5 1,0 1,1 1,4 1,7 2,2

CEPS (PLN) 6,1 1,5 2,3 3,0 4,2 4,7

P/E 14,3 12,2 11,3 10,6 10,1 9,5

P/BV 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5

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

P - prognoza DM PKO BP

37
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47

52

17 lut 30 kwi 11 lip 22 wrz 2 gru 18 lut

Action

Action WIG znormalizowany
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Argumenty inwestycyjne  
 

Action jest dystrybutorem produktów IT, RTV AGD oraz producentem sprzętu pod markami 

własnymi z 10% udziałem w polskim rynku. Swoją działalność prowadzi w Polsce (61% sprze-

daży) i poza granicami kraju (39%).  

Naszym zdaniem Action będzie intensyfikował działania sprzedażowe na rynkach zagranicz-

nych, skupiając się przede wszystkim na rozwoju Action Europe w Niemczech. Wzrost przy-

chodów ma zapewnić strategia oparta na zbudowaniu siostrzanej spółki, która poprzez sze-

rokie portfolio produktowe (wspierane z Polski), lokalny charakter (handlowcy i baza klien-

tów Devila), posiadaną infrastrukturę magazynowo-logistyczną oraz obsługę niektórych pro-

cesów z Polski będzie w stanie konkurować z większymi graczami. Action Europe wciąż pod-

pisuje nowe umowy dystrybucyjne oraz rozwija dział handlowy. Naszym zdaniem w ‘15 r. 

Action Europe przekroczy 200 mln EUR przychód (+50% r/r) i wypracuje zysk netto, a w na-

stępnych latach organiczny wyrost przychodów będzie kształtował się na średnim poziomie 

50 mln EUR rocznie. Ze względu na spadek cen ropy (niższe koszty transportu) sądzimy, że 

Action będzie chciał to wykorzystać i zwiększyć sprzedaż na dalsze odległości, w tym poza 

Unię (10% biznesu).  

 

 

Wzrost przychodów na rynku krajowym będzie odbywał się poprzez dystrybucje nowych 

grup produktowych i usług. W dotychczasowym core business (IT) niewielkie wzrosty będą 

generowane przez nowe umowy dystrybucyjne i wciąż silne w swoich segmentach marki 

własne, atrakcyjne również za granicą. Dalszy potencjał widzimy w dystrybucji RTV AGD, w 

segmencie zabawek, gier oraz produktów przeznaczonych dla dzieci. Spółka rozwija swoje 

kompetencje w dziedzinie enterprise, oferując coraz większe wsparcie produktowe swoim 

partnerom. Ciekawym kierunkiem wydaje się być development gier, a dopełnieniem tego 

segmentu mógłby być zakup dystrybutora i wydawcy gier w regionie. 
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Istotnych wzrostów sprzedaży oczekujemy w kanale sprzedaży do subdystrybutorów (B2B 

blisko 20% sprzedaży), do którego spółka zalicza swoją sieć sklepów Sferis, czy niedawno 

przejętej, działającej na wielu zagranicznych rynkach Lapado. Ponad to w tym kanale spóła 

rozwija również specjalistyczną sieć sprzedaży Specjaliści RTVAGD oraz prowadzi sprzedaż do 

zewnętrznych „dużych” partnerów. Wsparcie dla mniejszych resellerów jakie oferuje spółka 

(szeroka oferta i edukacja produktowa, warsztaty oraz wsparcie marketingowe) naszym zda-

niem pozwoli utrzymać pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Oczekujemy utrzymania 

dotychczasowego track record w przetargach, a konkursy unijne będą przekładać się na 

wzrost rynku w tym kanale, co powinno być widoczne w wynikach już w tym roku. Ze wzglę-

du na zmieniające się tendencje konsumenckie do większych zakupów smartfonów i table-

tów w sieciach handlowych (bez umów z operatorami) oczekujemy wzrostów w tym kanale.  

 

 

Action od wielu lat zacieśnia współpracę z telekomami, która zmierza w kierunku przejmo-

wania magazynów operatorów i zapewnienie dostaw do salonów sprzedaży. Telekomy szu-
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kają oszczędności, a dystrybutorzy wolumenów. Naszym zdaniem już w 2015 r. spółka podpi-

sze pierwsze umowy na tego typu usługi, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie 

sprzedaży, jednak na niższej marży, co uwzględniamy w prognozach.  

Dzięki rozbudowie magazynu o kolejne 20 tys. m2 grupa będzie w stanie ponad 2x zwiększyć 

przepustowość wysyłki (do 100 tys. paczek dziennie) i blisko 3x liczbę indeksów SKU (do 50 

tys. SKU), co w ciągu najbliższych 2-3 lat przygotuje spółkę do wysyłki towaru na poziomie 9 

mld PLN rocznie. Nowoczesna infrastruktura przystosowana została pod dystrybucję nowych 

grup produktowych innych niż IT, RTV i AGD, niepsujących się i mających podobne właściwo-

ści logistyczne. Naszym zdaniem Action szuka obecnie zagranicznych partnerów, którzy 

sprzedają swoje produkty w Polsce, oferując im usługę logistyczno-dystrybucyjną na region, 

co zmieniłoby profil spółki z tradycyjnego dystrybutora IT na nowoczesne przedsiębiorstwo 

logistyczne. 

Uzupełnieniem biznesu Action, a zarazem wykorzystaniem kompetencji logistycznych byłoby 

przejęcie dystrybutora nowych grup produktowych (zabawki, gry, hi-fi, produkty entertain-

ment, czy akcesoria dla dzieci i dla dorosłych), co zwiększyłoby potencjał sprzedażowy spółki 

i wprowadziło ją na nowe rynki. Innym pomysłem jest skrócenie łańcucha dostaw i zakup 

producenta (co zmieniłoby dotychczasowy model biznesowy) lub wprowadzenie nowych 

marek własnych (co naszym zdaniem wydaje się bardziej prawdopodobne). Natomiast od 

strony klientowskiej spółka mogłaby kupić sieć salonów (punktów) sprzedaży detalicznej w 

regionie (co mogłoby częściowo kanibalizować sprzedaż) lub międzynarodowy e-commerce. 

Wycena oparta jest na kontynuacji dotychczasowej strategii - wzroście exportu (Action Euro-

pe), utrzymaniu stabilnej pozycji na rynku krajowym z tendencją lekkiego wzrostu, zmiany 

mixu produktowego, wzrostu biznesu w kanałach B2B, sieciach handlowych i w przetargach. 

Oczekujemy zysku netto na poziomie 76,5 mln PLN (+8% r/r) w ’15 i 82 mln PLN (+7% r/r) w 

’16 (nie uwzględniamy potencjalnych przejęć), co implikuje na ’15: P/E 11,3x i EV/EBITDA 

8,4x oraz P/E 10,6x i EV/EBITDA 7,9x na ’16.  

Ze względu na dalsze zwiększone potrzeby kapitałowe związane ze wzrostem biznesu w 

Niemczech oraz wprowadzaniem nowych produktów do oferty, naszym zdaniem spółka zde-

cyduje się utrzymać dywidendę z zysku za 2014 r. na relatywnie niskim poziomie 1,1 PLN na 

akcję. Jednak oczekiwane wyniki przyszłych lat (EPS 4,6 PLN na ’15 i EPS 4,9 PLN na ’16) oraz 

niski CAPEX powinny pozwolić spółce wypłacać dywidendę na poziomie 30-40% skonsolido-

wanego zysku netto. 
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Spodziewamy się, że realizacja zakładanej strategii oraz wciąż utrzymująca się presja na mar-

że na rynku krajowym przełożą się na spadek marż w grupie. Oczekujemy, że marża netto w 

najbliższych latach zejdzie do poziomów 1,1-1,2%. 

 

 

Realizowany przez Action model dystrybucji oparty na rozwoju portfolio produktowego oraz 

sprzedaży na rynkach zagranicznych wymaga inwestycji w kapitał obrotowy, dodatkowo re-

latywnie duża ekspozycja na klientów korporacyjnych wydłuża cykl konwersji gotówki. Zakła-

damy, że kapitał obrotowy w Action będzie rósł w średniorocznym tempie 10% i utrzymywać 

się będzie na poziomie 5,5% przychodów, co jest wynikiem lepszym od konkurencji. 

 

 

Po rozbudowie magazynu amortyzacja powinna kształtować się na poziomie 13-14 mln PLN. 

Nakłady inwestycyjne powinny istotnie spaść i utrzymywać się w okolicach 5-6 mln PLN, co 

pozwoli generować wolne przepływy pieniężne, na spłatę obligacji i wypłatę dywidendy.  
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O SPÓŁCE 

KANAŁY SPRZEDAŻY  

Action jest dystrybutorem produktów IT, RTV AGD oraz producentem sprzętu pod markami 

własnymi z 10% udziałem w polskim rynku. Swoją działalność prowadzi w Polsce (61% sprze-

daży) i poza granicami kraju (39%). W ostatnich latach spółka dynamicznie rosła, głównie 

dzięki sprzedaży eksportowej, w szczególności do UE, gdzie wzrost wartościowo był najwięk-

szy. 

 

 

Poza tradycyjnym hurtowym systemem dystrybucji opartym na sprzedaży do resellerów, 

subdystrybutorów, sieci komórkowych oraz do sieci supe-hiper marketów, spółka posiada 

również specjalistyczną sieć sprzedaży detalicznej Sferis i Specjaliści RTV/AGD, a także bierze 

udział w przetargach publicznych. 
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W najbliższych latach struktura sprzedaży eksportowej będzie się zmieniać na korzyść jeszcze 

większej sprzedaży do Niemiec, ze względu na wzrost biznesu Action Europe. 

 

 

Struktura odbiorców jak i dostawców w Action wykazuje spore rozdrobnienie. Głównymi 

dostawcami są światowi producenci sprzętu IT i RTV AGD. Jedynym kontrahentem, którego 

udział w przychodach przekroczył 10% jest Samsung. W pierwszej dziesiątce kontrahentów 

znajdują się również Lenovo, HP, Toshiba, Acer, ASUS, Intel i Sony, a ich łączny udział szacu-

jemy na 30-35%. Wśród klientów spółki żaden nie przekracza 10% całkowitych przychodów.  

 

ACTION EUROPE 

W lipcu 2013 r. Action za 1,6 mln EUR objął 2/3 udziałów w nowo powstałej spółce Devil 

GmbH, która przejęła wybrane składniki majątku będącego w upadłości niemieckiego dystry-

butora produktów IT, RTV, AGD Devil AG. Przejęty majątek stanowią umowy dzierżawy cen-

trum logistycznego o powierzchni 9 tys. m2 i 2 tys. m2 powierzchni biurowej, zapasy, warto-
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ści niematerialne i prawne, ale przede wszystkim pracownicy i bazy danych. W kwietniu 

2014 Action odkupił pozostały pakiet 1/3 udziałów za 1 mln EUR, stając się jedynym właści-

cielem zmienił nazwę spółki na Action Europe GmbH.   

Zakup upadłego dystrybutora daje szansę na zbudowanie siostrzanej spółki w Niemczech, o 

skali przychodów porównywalnych z Action SA. Rynek niemiecki jest 8-10x większy niż pol-

ski, ale ze względu na politykę regionalną producentów charakteryzuje się wyższymi marża-

mi. Devil w 2010 r. na rynku niemieckim wygenerował ponad 360 mln EUR przychodów i 

zajmował na nim #4 w kategorii najbardziej rozpoznawalnych dystrybutorów. Action od wie-

lu lat eksportuje towary do Niemiec, jednak Action Europe to nie tylko przedstawicielstwo 

handlowe, ale pełna infrastruktura (magazyny, biura) co daje szansę na wyższe wolumeny i 

zyski.  

 

KANAŁ DEALERSKI I E-COMMERCE 

Action podejmuje działania wspierające dealerów w ewolucji ich modelu biznesowego od 

resellera do integratora. Partnerzy spółki otrzymują wsparcie od rozwiązań B2B po marke-

ting. Do grupy należy również ponad 209 salonów sieci partnerskich Specjaliści RTV AGD oraz 

specjalistyczna sieć sklepów Sferis zrzeszająca 800 punktów odbioru, 159 salonów partner-

skich, 20 salonów własnych (w centrach handlowych największych miast w Polsce) oraz 33 

wysp handlowych. 

Spółka mocno inwestuje w e-commerce. Action jest właścicielem portalu gram.pl zajmujące-

go się cyfrową dystrybucją gier w Polsce i za granicą. Ponad to rozwija ofertę i buduje pozy-

cję na rynku dystrybucji zabawek i produktów dla dzieci poprzez sieć sklepów more4kids. W 

2014 r. Action kupił niemiecki e-commerce Lapado, który prowadzi sprzedaż przez internet 

w Niemczech, Austrii, Anglii, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Dodatkowo spółka rozpoczęła 

produkcję gier na smart fony i tablety.  

 

MARKI WŁASNE 

Action jest producentem sprzętu pod markami własnymi ActivJet, Actis, Actina oraz wyłącz-

nym dystrybutorem produktów Pentagram w regionie EMEA. Całkowita sprzedaż produktów 

pod markami własnymi w 2013 r w. wyniosła blisko 200 mln PLN. ActiveJet produkuje za-

mienne materiały eksploatacyjne (tusze, tonery), nowoczesne źródła światła, zasilacze awa-

ryjne oraz akcesoria komputerowe. Marka ma szczególnie silną pozycję w Polsce, w segmen-

cie premium materiałów eksploatacyjnych. Actis jest ekonomiczną marką zamiennych mate-

riałów eksploatacyjnych do drukarek. Actina to producent komputerów stacjonarnych i ser-

werów. Marki własne stanowią około 4-5% całkowitej sprzedaży grupy. 

 

LOGISTYKA 

Po rozbudowie centrum logistycznego w Zamieniu, spółka powiększy powierzchnię magazy-

nową o 20 tys. m2 (do 40 tys. m2 w Zamieniu), przepustowość magazynu wzrośnie do ponad 

100 tys. paczek dziennie (obecnie 45 tys. paczek dziennie), co pozwoli powiększyć liczbę in-

deksów do SKU 50 tys. (obecnie z 18 tys. SKU). Nowy magazyn zbudowany został z myślą o 

dystrybucji produktów innych niż IT, RTV i AGD. Koszt rozbudowy rozłożony na ’13-‘14 wy-

niesie około 76 mln PLN (80% kredyt do 2018 r., 20% kapitały własne). Magazyn w Zamieniu 

jest w pełni zautomatyzowanym, jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Pol-

sce. Dodatkowo spółka wynajmuje 12,5 tys. m2 powierzchni magazynowej w Nadarzynie, 
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gdzie składuje towary większych gabarytów (RTVAGD). W Niemczech Action Europe wynaj-

muje 9 tys. m2 powierzchni magazynowej, gdzie znajduje się magazyn ręczny, obecnie ma-

gazyn obsługuje 500 klientów dziennie i jest w stanie obsłużyć 2x taki ruch. Dodatkowo Ac-

tion posiada swoje biura w Zamieniu (8 tys. m2) i Krakowie (1,6 tys. m2) oraz wynajmuje w 

Braunschweig w Niemczech (2 tys. m2).  
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Model DCF 

Wycena  

Nasza wycena bazuje na modelu DCF. Dodatkowo zaprezentowaliśmy wycenę porównawczą 

uwzględniając spółki z sektora dystrybucji IT. Według naszych obliczeń cena docelowa Action 

to 55,3 PLN na akcję. Model DCF jest złożony z dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 2015P-

2019P szczegółowo prognozujemy wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny 

spółki, a w szczególności wartość przychodów, nakłady inwestycyjne, poziom kosztów oraz 

pozycje bilansu. Faza druga trwa od 2020P. W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu 

wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 1% rocznie. Używamy stopy dyskontowej 

opartej na WACC. Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na poziomie 3,0%, co odzwierciedla 

rentowność 10-letnich obligacji rządowych. Beta jest założona na poziomie 1,3x. Premia za 

ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%. Dyskontujemy wszystkie wolne przepływy 

pieniężne dla firmy na dzień 31 grudnia 2014 i odejmujemy prognozowany dług netto 

(dodajemy gotówkę netto). 

 

Action

2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P > 2019P

mln PLN

EBIT 96,6 102,0 108,3 112,0 117,6 121,7 122,9

Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

NOPLAT 78,3 82,6 87,8 90,7 95,3 98,6 99,5

CAPEX -65,7 -15,7 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -13,0

Amortyzacja 10,2 13,3 13,8 13,8 13,7 13,7 13,0

Zmiany w kapitale obrotowym -61,7 -59,6 -54,2 -36,3 -33,0 -25,9 -4,7

FCF -38,9 20,6 42,1 63,0 70,8 81,1 94,8

WACC 8,0% 8,1% 8,3% 8,6% 8,9% 8,8% 8,8%

Współczynnik dyskonta 0,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7

DFCF 0,0 19,1 36,0 49,5 51,1 53,8

Wzrost w fazie II 1,0%

Suma DFCF - Faza I 209,4

Suma DFCF - Faza II 805,1

Wartość Firmy (EV) 1 014,5

Dług netto na 31 grudnia 2014 102,3

Factoring i korekta długu netto 84,0

Wartość godziwa 828,2

Liczba akcji (mln szt.) 16,6

Wartość godziwa na akcję na 31.12.2014 52,2

Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 55,3

Cena bieżąca 52,2

Oczekiwana stopa zwrotu 6%

Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski
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Action: Wrażliwość na Betę i tempo wzrostu w fazie 2

0,5% 1,0% 1,5%

1,2       56,9 59,5 62,5

Beta 1,3       53,1 55,3 57,9

1,4       49,7 51,6 53,8

Źródło: PKO Dom Maklerski

Wzrost w fazie 2

Action: WACC

2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P

Stopa wolna od ryzyka 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%

Beta 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Premia za ryzyko długu 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Koszt kapitału własnego 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

Koszt długu 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

Waga kapitału własnego 76% 80% 85% 90% 88% 88%

Waga długu 24% 20% 15% 10% 12% 12%

WACC 8,1% 8,3% 8,6% 8,9% 8,8% 8,8%

Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski
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Wycena porównawcza sugeruje, że przyjmując prognozy DM PKO, Action wyceniany jest z 

premią na wskaźnikach do rynku. 

 

 

 

 

 

 

Action: Podsumowanie wyceny porównawczej

mln PLN 2014P 2015P 2016P Średnia

2014-2016

Action prognoza zysku netto 70,9 76,5 81,9

Action prognoza EBITDA 106,8 115,3 122,2

Spółki porównywalne: mediana P/E 11,0 10,0 9,4

Wycena Action 47,0 46,2 46,3 46,5

Spółki porównywalne: mediana EV/EBITDA 7,2 6,7 6,4

Wycena Action 46,5 46,5 47,0 46,6

Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski

Wycena porównawcza 

Spółki porównywalne: wskaźniki

P/E EV/EBITDA

Spółka 2014P 2015P 2016P 2014P 2015P 2016P

AB 11,2 9,9 9,4 7,2 6,7 6,4

ABC DATA 11,0 8,3 8,3 7,9 6,6 6,3

ASBISC ENTERPRISES - - - - - -

KOMPUTRONIK - - - - - -

NTT SYSTEM - - - - - -

TECH DATA 14,4 12,2 11,6 6,7 6,2 5,9

INGRAM MICRO 10,5 9,1 8,0 6,2 5,5 5,0

AVNET 11,0 10,1 9,4 7,2 6,8 6,4

ARROW ELECTRONICS 10,7 10,0 9,4 7,4 7,2 6,8

ELECTROCOMPONENTS 13,8 17,5 16,2 8,4 9,7 9,2

MEDIANA 11,0 10,0 9,4 7,2 6,7 6,4

Action (PKO DM) 12,2 11,3 10,6 9,1 8,4 7,9

premia/dyskonto do prognoz PKO DM 11% 13% 13% 26% 26% 24%

Źródło: Na podstawie konsensusu Bloomberg, PKO Dom Maklerski
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Prognozy finansowe 

Rachunek zysków i strat (mln PLN) 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 515 4 749 5 449 6 347 7 133 7 701 8 196 8 596

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 288 4 452 5 115 5 970 6 714 7 251 7 718 8 094

Zysk brutto ze sprzedaży 227 297 334 377 419 450 479 502

Koszty sprzedaży 135 183 206 238 269 292 312 328

Koszty ogólnego zarządu 24 28 33 36 41 45 49 52

Pozostałe przychody operacyjne 4 6 4 3 3 3 3 3

Pozostałe koszty operacyjne 4 10 3 3 3 3 3 3

Zysk z działalności operacyjnej 68 82 97 102 108 112 118 122

Saldo działalności finansowej 7 5 7 8 7 6 5 6

Zysk brutto 61 77 90 94 101 106 113 116

Podatek dochodowy 13 16 19 18 19 20 21 22

Zyski (straty) mniejszości 0 1 0 0 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 48 61 71 76 82 86 91 94

Bilans (mln PLN) 2012 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P

Aktywa Trwałe 138 149 204 207 198 189 181 172

Wartości niematerialne i  prawne 16 17 17 17 17 17 17 17

Rzeczowe aktywa trwałe 112 125 180 182 174 165 157 148

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1 1 1 1 1 1 1

Pozstałe aktywa długoterminowe 10 7 7 7 7 7 7 7

Aktywa Obrotowe 763 1 006 1 109 1 302 1 477 1 601 1 710 1 797

Zapasy 316 370 425 507 581 631 675 712

Należności 439 594 657 769 868 939 1 002 1 051

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 42 27 25 29 31 33 34

AKTYWA RAZEM 901 1 154 1 313 1 508 1 675 1 790 1 891 1 970

Kapitał Własny 260 302 356 414 473 530 585 588

Kapitały mniejszości 0 2 2 2 2 2 2 2

Zobowiązania 641 853 958 1 094 1 202 1 260 1 306 1 382

Zobowiązania długoterminowe 7 12 124 125 116 90 65 79

Kredyty i  pożyczki 0 4 117 118 108 83 58 72

Rezerwy 7 7 7 7 7 7 7 7

Pozostałe zobowiązania 1 2 1 1 1 1 1 1

Zobowiązania krótkoterminowe 634 840 834 969 1 087 1 170 1 241 1 303

Kredyty i  pożyczki 107 77 13 13 12 9 6 8

Rezerwy 1 0 0 0 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 5 3 4 4 5 5 5 6

Zobowiązania handlowe i pozostałe 522 760 817 952 1 070 1 155 1 229 1 289

PASYWA RAZEM 901 1 154 1 313 1 508 1 675 1 790 1 891 1 970

Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 101 25 38 49 70 77 88

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6 -17 -66 -16 -5 -5 -5 -5

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 -54 26 -25 -41 -62 -70 -81

Wskaźniki
ROE 20% 22% 22% 20% 18% 17% 16% 16%

Dług netto 99 43 102 106 92 62 31 46

Źródło: Action, P - prognoza PKO Dom Maklerski, 
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Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania. 

RAPORT AB 
Dystrybucja IT 

Małymi kroczkami do przodu 

Grupa AB jest największym dystrybutorem IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z blisko 
12% udziałem w polskim rynku, 20-25% w czeskim i 8-10% w słowackim. Naszym zdaniem po 3 
latach dynamicznych wzrostów przychodów przyszedł czas na odreagowanie i ustabilizowanie 
marż. Oczekujemy, że na polskim rynku spółka będzie rozwijać się głównie za sprawą nowych 
grup produktowych (zabawki, RTV AGD) oraz nowych kanałów dystrybucyjnych. W Czeskiej i 
Słowackiej spółce potencjał widzimy w segmencie smarfonów i tabletów oraz w nowych 
kanałach franczyzowych. W 14/15 spółka wypracuje 62,5 mln PLN zysku netto, co implikuje 
wskaźniki na atrakcyjnym dla sektora poziomie (P/E 9,8x, EV/EBITDA 7,7x). Zakładamy, że spółka 
będzie kontynuować, wznowioną po 4 latach politykę dywidendową. Rozpoczynamy wydawanie 
rekomendacji od KUPUJ z ceną docelową 43,2 PLN na akcję.  

 Wzrost polskiej spółki w tempie kilku procent 

 AB ma 12% udział w polskim rynku dystrybucji IT, co daje spółce #1 pod względem wartości obrotu w 
Polsce. Strategią spółki jest zwiększanie portfolio produktowego w dotychczasowym core business (IT, RTV 
AGD), dystrybucja nowych grup produktowych i rozwój sprzedaży w kanale małych i średnich resellerów. 
Największej dynamiki wzrostów spodziewamy się w segmencie tabletów, smartfonów oraz RTV AGD 
(głównie w kanałach franczyzowych, sieciach handlowych i telekomach). Oczekujemy wyrostu przychodów 
na poziomie kilku procent i kosmetycznej poprawy rentowności. 

 ATC liderem na swoich rynkach 

ATC jest liderem w Czechach, z 20-25% udziałem w rynku. Spółka konsekwentnie zwiększa na nim udziały i 
zostawia konkurencję w tyle. Wsparcie spółki matki, nowe umowy dystrybucyjne, ciągle rozwijane portfolio 
produktowe i nowe sieci franczyzowe dają spółce potencjał do dalszego zdobywania rynku. Czeska spółka 
wypracowuje blisko 2x wyższe marże niż polska. W najbliższych latach oczekujemy poprawy koniunktury, a 
co za tym idzie odmrożenia projektów IT, co naszym zdaniem pozwoli zwiększać przychody w tempie 
dużych kilkunastu procent. Ryzykiem wciąż pozostaje kurs korony i kolejne możliwe interwencje banku 
centralnego. Słowacja, która waży zaledwie 5% w przychodach w najbliższym czasie bez zmian. 

 Nowy magazyn istotnie poprawi logistykę 

 Otwarcie nowego magazynu i przeniesienie dotychczasowych kilku lokalizacji w jedno miejsce, pozwoli 
istotnie poprawić możliwości logistyczne, a tym samym spółka będzie miała lepsze zaplecze do obsługi 
klientów w regionie. Dla AB, które już nie mieściło się w dotychczasowych lokalizacjach, nowa logistyka 
zapewni bufor do dalszych wzrostów. Jednak całkowite przeniesienie się i spięcie z wewnętrznymi 
systemami wiąże się z ryzykiem i możliwymi przejściowymi problemami. 

 Małymi kroczkami do przodu 

Nowe umowy dystrybucyjne, rozwój sieci franczyzowych, sprzedaż RTV AGD, e-commerce, reaktywacja 
marki Optimus i zakup Rekmana to pomysły spółki na zwiększenie przychodów i poprawę rentowności w 
grupie. Rozwój wielu projektów o średniej skali ma dywersyfikować ryzyko, ale i systematycznie przyczyniać 
się do wzrostów na wszystkich rynkach. Taka strategia wydaje się być bezpieczna dla biznesu. Oczekujemy 
wzrostu zysku netto do 62,5 mln PLN w 14/15 (P/E 9,8x, EV/EBITDA 7,7x). Dzięki poprawiającym się 
przepływom pieniężnym i zakończeniu cyklu inwestycyjnego (budowa magazynu) spółka będzie w stanie 
wypłacać wyższą niż deklarowana dywidendę (0,76 PLN z zysku za 14/15; stopa dywidendy 2,1%). 

 Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji od KUPUJ z ceną docelową 43,2 PLN na akcję. 

Kupuj 
(inicjacja) 

Adrian Skłodowski 
(0-22) 521-87-23   
Adrian.sklodowski@pkobp.pl 
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AB

AB WIG znormalizowany

Dane podstawowe

Cena bieżąca  (PLN) 37,2

Cena docelowa (PLN) 128 43,2

Min 52 tyg (PLN) 25,0

Max 52 tyg (PLN) 38,0

Kapita l i zacja  (mln PLN) 615,1

EV (mln PLN) 797,4

Liczba  akcji  (mln szt.) 16,2

Free float 81,1%

Free float (mln PLN) 498,7

Śr. obrót/msc (mln PLN) 0,2

Kod Bloomberga ABE PW

Kod Reutersa ABE.WA

Zmiana kursu AB WIG

1 mies iąc 7,1% 1,9%

3 mies iące 19,3% -0,8%

6 mies ięcy 42,9% 1,0%

12 mies ięcy 16,2% -2,6%

Akcjonariat % akcji i głosów

OFE ING 15,8%

Iwona Przybyło 10,8%

TFI Aviva  Investors  Poland SA 10,3%

OFE Aviva  BZ WBK 9,9%

Andrzej Przybyło 8,1%

OFE PZU Złota  Jes ień 5,3%

OFE Nordea 5,2%

OFE AXA 5,0%

Poprzednie rekom. data cena doc.

- - -

AB

mln PLN 2013/14 2014/15P 2015/16P 2016/17P 2017/18P 2018/19P

Sprzedaż 5 758 6 449 6 989 7 454 7 830 8 142

EBITDA 96 105 112 115 119 122

EBIT 85 93 97 101 105 107

Zysk netto 57 63 65 69 73 76

Zysk skorygowany 57 63 65 69 73 76

EPS (PLN) 3,5 3,9 4,0 4,3 4,5 4,7

DPS (PLN) 0,0 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0

CEPS (PLN) 4,5 -0,9 2,3 2,7 3,4 3,8

P/E 10,7 9,8 9,4 8,9 8,4 8,1

P/BV 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8

EV/EBITDA 8,3 7,7 7,1 7,0 6,7 6,6

P - prognoza DM PKO BP
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AB jest największym pod względem przychodów dystrybutorem IT w regionie CEE, z blisko 

12% udziałem w polskim rynku, 20-25% w czeskim, gdzie jest niekwestionowanym liderem w 

branży oraz 8-10% w słowackim. Działalność w Polsce stanowi 64% całkowitej sprzedaży, 

blisko 31% generują Czechy, pozostałe 5% Słowacja.  

AB realizuje strategię opartą na rozwoju wielu mniejszych projektów, których suma i masa 

pozwoli spółce zwiększać przychody w średnim tempie 8-10% rocznie w ciągu najbliższych 3 

lat. Naszym zdaniem grupa pozostanie największym dystrybutorem w regionie CEE. 

 

 

Strategią grupy jest zwiększanie portfolio produktowego w dotychczasowym core business 

(IT, RTV AGD) oraz dystrybucja nowych grup produktowych, co pokazała akwizycja Rekmana, 

dystrybutora zabawek. Ponad to spółka rozwija swoje kompetencje na rynku enterprise, 

gdzie poprzez sieć franczyzową Optimus świadczy usługi wsparcia dla integratorów. Najwięk-

szej dynamiki wzrostów spodziewamy się w segmencie tabletów, smartfonów oraz RTV AGD 

(głównie w kanałach franczyzowych, sieciach handlowych i telekomach). Dostrzegamy po-

tencjał wzrostu sprzedaży PC, szczególnie w Czechach oraz stabilizacji w segmencie lapto-

pów, który stanowi największy udział w sprzedaży grupy. Spodziewamy się utrzymania do-

tychczasowych wyników sprzedażowych w markach własnych (zaledwie 2% przychodów).  

W ostatnich latach spółka rozwija się intensywnie na rynku krajowym i czeskim, 

„zaniedbując” w stosunku do konkurencji ościenne rynki eksportowe. AB dość ostrożnie 

podchodzi do nowych rynków, jednak naszym zdaniem obecna wielkość AB i ATC oraz ich 

udziały rynkowe wymuszają szersze i agresywne wyjście na nowe rynki eksportowe.  
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Geograficzna struktura sprzedaży w latach '14-'20 po 
spółkach w grupie

Polska (AB) Czechy (ATC) Słowacja (ATC) rentowność netto

Źródło: AB SA; P - prognozy Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

(mln PLN)

Argumenty inwestycyjne 



43 

Dystrybucja IT 

25 lutego 2015 

 

 

Spółka intensyfikuje sprzedaż we wszystkich kanałach, skupiając się w szczególności na roz-

woju sieci franczyzowych, które obecnie liczą ponad 1,3 tys. punktów sprzedaży i stanowią 

największą taką sieć w regionie. Wsparcie jakie AB daje swoim partnerom (dostęp do całego 

portfolio produktowego, wizualizacja sklepów, gazetki promocyjne, BTL, a nawet szkolenia 

produktowe) zwiększa ich lojalności, czego konsekwencją będzie wzrost liczby zamówień w 

tym kanale. Szacujemy, że dziś średnia roczna sprzedaż na partnera kształtuje się na pozio-

mie 0,6 mln PLN w Polsce i 0,4 mln PLN w Czechach. Spodziewamy się, że ze względu na nie-

dawny start (w połowie ’14 r.) dwóch nowych sieci Kakto (RTV AGD – Polska) i Digimax 

(rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) jej dynamika będzie rosnąć, a ich 

łączna liczba wzrośnie do 1,5 tys. w ‘15/16. W portfolio grupy są również sieci Alsen (Polska), 

Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy), Triline (Czechy). AB agresywnie rozwija się w 

kanale małych i średnich resellerów. Spółka postawiła również na rozwój e-commerce, po-

przez dodanie nowych funkcjonalności jak prezentacja produktów 3D, czego nie ma jeszcze 

konkurencja oraz dropshipping, który zapewnia pełną logistykę dla internetowych sklepów.  

Potencjał widzimy również w korporacjach. Grupa zwiększa sprzedaż do dużych sieci handlo-

wych w Polsce i w Czechach oraz rozwija sprzedaż do telekomów. Kolejnym kanałem korpo-

racyjnym, który naszym zdaniem pozwoli zwiększyć przychody w grupie są przetargi. Spo-

dziewamy się, że AB będzie wygrywać sporą ilość małych i średnich przetargów w Polsce - 

100-150 mln PLN rocznie - natomiast w Czechach, ze względu na swoją masę, będzie jednym 

z największych beneficjentów funduszy unijnych, które dodatkowo powinny odmrozić część 

odraczanych w czasie inwestycji.  

Naszym zdaniem ATC pozostanie niezagrożonym liderem w Czechach, a nowe umowy dys-

trybucyjne (telko, RTV AGD), większa sprzedaż do korporacji oraz siła sieci franczyzowych 

zwiększą przewagę na lokalnym rynku. Spodziewamy się utrzymania kilkunastu procentowe-

go wzrostu przychodów w najbliższych 2-3 latach na wyższych marżach niż w polskiej spółce. 

Niskie stopy (PIBOR 0,27%) zapewniają spółce dostęp do taniej gotówki, ryzykiem wciąż po-

zostaje kurs korony i kolejne możliwe interwencje banku centralnego.  

Oczekujemy, że zwiększenie udziałów bardziej rentownego ATC w całkowitych przychodach 

pozwoli wyhamować spadek marży w grupie jaki obserwujemy na rynku krajowym. Spodzie-

wamy się, że marża netto w grupie będzie utrzymywać się poniżej 1%. 
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W ciągu ostatnich 3 lat sprzedaż w grupie wzrosła o blisko 2,2 mld PLN, co przełożyło się na 

100% wykorzystanie magazynu. Nowa wydajna logistyka jest niezbędna jeśli spółka chce 

realizować strategię wzrostu w kanale e-commrece i do sieci franczyzowych, która wymaga 

wysyłania większej ilości mniejszych gabarytowo paczek w krótkich odstępach czasu. Wydaj-

ność nowego magazynu w Magnicach, który ma zostać oddany 28 maja 2015 r. ma ponad 4x 

zwiększyć moce logistyczne spółki (120k paczek dziennie). Powierzchnia nowego budynku 

będzie ponad 2,5x większa od obecnej, a kubatura centrum powiększy się ponad 5x. Maga-

zyn będzie przystosowany pod dystrybucję grup produktowych innych niż IT, RTV i AGD, nie-

psujących się i mających podobne właściwości logistyczne. Nowa logistyka, w porównaniu do 

obecnej, pozwoli AB świadczyć usługi dystrybucyjne zewnętrznym firmom, jednak naszym 

zdaniem spółka potrzebuje jeszcze około roku, żeby przenieść dotychczasowe magazyny i 

spiąć je z systemem informatycznym. 

Naszym zdaniem grupa tak bardzo urosła już na swoich kluczowych rynkach, że atrakcyjnym 

byłoby przejęcie niewielkiego dystrybutora za granicą i spróbowanie swoich sił na zupełnie 

nowym rynku (np. na Litwie, Łotwie, czy w Estonii). Dobrym uzupełnieniem biznesu ATC by-

łoby przejęcie lokalnego dystrybutora takich grup produktowych jak zabawki, gry, hi-fi, pro-

dukty entertainment, czy akcesoria dla dzieci i dla dorosłych. Spodziewamy się, że spółka 

będzie nadal rozwijała swoje sieci franczyzowe, jednak poprzez wzrost organiczny niż przeję-

cia. 

Wycenę opieramy na założeniach kontynuacji wzrostów w Czechach, utrzymaniu pozycji na 

krajowym rynku, przy jednoczesnym szukaniu przychodów w dystrybucji nowych produktów 

oraz budowania przewag w kluczowych kanałach sprzedaży. Oczekujemy zysku netto na po-

ziomie 62,5 mln PLN (+9% r/r) w ’14/15 i 65,5 mln PLN (+5% r/r) w ’15/16 (nie uwzględniamy 

potencjalnych przejęć), co implikuje na ’14/15: P/E 9,8x i EV/EBITDA 7,7x oraz P/E 9,4x i EV/

EBITDA 7,1x na ’15/16.  

Pomimo inwestycji w magazyn AB zdecydowało się wrócić do wypłacania dywidendy. Z zysku 

za rok obrotowy 13/14 spółka wypłaciła 0,7 PLN na akcję, co implikuje stopę dywidendy na 

poziomie 2,2%. Oczekujemy, że spółka przez najbliższe 2-3 lata będzie utrzymywać wypłatę 

dywidendy na poziomie 20% zysku netto. Całkowity Capex na magazyn wynosi 80-85 mln 

PLN, z czego większość przypada na bieżący rok obrotowy ‘14/15 (35 mln PLN zostało już 

wydane, 25-30 mln PLN zostanie wydatkowane w 4Q14, 20 mln PLN w 1-2Q15).  
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AB angażuje relatywnie więcej gotówki w działalność operacyjną grupy niż konkurencja (9% 

przychodów). Naszym zdaniem zwiększone zapotrzebowanie ma związek z koniecznością 

utrzymywania dwóch osobnych ekosystemów magazynowych oraz strategią spółki opartą na 

rozwoju portfolio i strukturą klientowską (znacznie więcej rozdrobnionej sprzedaży i sprze-

daży just in time). Zakładamy, że kapitał obrotowy w AB będzie rósł w średniorocznym tem-

pie 8% i utrzymywać się będzie na poziomie 9-10% przychodów. 

 

 

Po rozbudowie magazynu i przeniesieniu logistyki amortyzacja wzrośnie do 14 mln PLN rocz-

nie. Nakłady inwestycyjne na nowy magazyn zostaną poniesione bieżącym roku obrotowym 

‘14/15. W następnych latach CAPEX istotnie spadnie i utrzyma się na poziomie 7 mln PLN 

rocznie, co pozwoli generować wolne przepływy pieniężne, na spłatę obligacji i wypłatę dy-

widendy.  

Po przeniesieniu magazynu i siedziby do Magnic, spółka będzie chciała sprzedać nierucho-

mość, w której obecnie mieści się jej siedziba i część magazynów. Oczekujemy, że ze sprze-

daży nieruchomości spółka otrzyma około 18 mln PLN, które będą widoczne w CF w ‘15/16.  
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O SPÓŁCE 

Grupa AB jest historycznie największym pod względem przychodów dystrybutorem IT w re-

gionie Europy Środkowo-Wschodniej. Koncentruje swoją działalność w Polsce (64% sprzeda-

ży) oraz w Czechach (31%) i na Słowacji (5%), gdzie obecna jest pod marką ATC.  

W ostatnich 3 latach Polska spółka rosła w średnim tempie 21% rocznie, głównie za sprawą 

wzrostu w czeskiej spółce i w eksporcie oraz dystrybucji nowych produktów. Szacujemy, że 

eksport grupy w roku ‘13/14 wyniósł około 0,9-1,0 mld PLN.  

 

 

Największe wartościowo wzrosty, średniorocznie około 40%, w ciągu ostatnich dwóch lat 

grupa wypracowała w segmencie elektroniki użytkowej, który stanowi blisko 31% całkowitej 

masy przychodów, głównie w telefonach, tabletach i RTV AGD. Największy pod względem 

wartości przychodów segment rozwiązań gotowych (38% sprzedaży) rósł w średnim tempie 

poniżej 10%. Spółka zyskiwała w oprogramowaniu, traciła w materiałach biurowych i eksplo-

atacyjnych. Pozostałe segmenty zachowywały się względnie stabilnie, rosły od kilku do kilku-

nastu procent.  
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Struktura odbiorców jak i dostawców w AB jest rozdrobniona. Jednak, aż dwóch kontrahen-

tów przekracza 10% udział w przychodach, łącznie dostarczając blisko 25% całkowitej sprze-

daży. W czołówce jest również Asus, Lenowo, Apple czy Acer. Wśród klientów spółki żaden 

nie przekracza 10% całkowitych przychodów.   

 

 

ATC 

We wrześniu 2007 r. AB za kwotę 106 mln PLN kupiło 100% akcji ATComputers Holding a.s. - 

grupę spółek działających w branży dystrybucji IT w Czechach i na Słowacji, największego 

producenta PC w Czechach i sieci komputerowych sklepów detalicznych. Czeskie ATC histo-

rycznie wypracowywało wyże raportowane marże EBT niż Polska spółka.  
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AKWIZYCJA REKMANA 

18 września 2013 r. AB za 5,3 mln PLN kupiło 100% udziałów w hurtowni zabawek Rekman 

Sp. z o.o. (bez kosztów akwizycji i odpisów P/E: 5x), co wpisuje się w model długofalowej 

strategii dywersyfikacji działalności widoczny wśród dystrybutorów IT. Po połączeniu z AB 

oczekujemy wzrostu biznesu i synergii kosztowych, usprawnień w obszarach logistyki oraz 

polityki magazynowej, lepszego dostępu do finansowania oraz możliwości rozszerzenia 

sprzedaży na Czechy i Słowację. Spodziewamy się 22% CAGR przychodów w ciągu najbliż-

szych 3 lat oraz odzyskania historycznej rentowności. Udział Rekmana w całkowitej sprzeda-

ży AB jest i będzie jednak marginalny. Nawet przy zakładanym wzroście Rekman będzie sta-

nowił tylko 1% skonsolidowanego przychodu, zatem nie będzie miał istotnego wpływu na 

wyniki grupy.  

 

 

Raportowana marża EBT

FY08-09 FY09-10 FY10-11 FY11-12 FY12-13 FY13-14

Przychody 2 839,7 2 882,1 3 562,2 4 342,5 5 430,4 5 758,2

Polska 1 595,5 1 556,1 2 128,3 2 616,6 3 696,1 3 720,9

Czechy 1 029,5 1 128,6 1 227,3 1 482,8 1 490,7 1 767,4

Słowacja 214,7 197,4 206,5 243,0 243,7 269,9

EBT 37,5 45,4 64,0 60,5 52,0 73,7

Polska 10,4 15,8 36,1 27,1 21,4 47,7

Czechy 24,9 29,3 26,5 32,2 30,5 27,7

Słowacja 2,1 0,3 1,4 1,1 0,1 -1,8

marża EBT 1,3% 1,6% 1,8% 1,4% 1,0% 1,3%

Polska 0,7% 1,0% 1,7% 1,0% 0,6% 1,3%

Czechy 2,4% 2,6% 2,2% 2,2% 2,0% 1,6%

Słowacja 1,0% 0,1% 0,7% 0,5% 0,0% -0,7%

Źródło: AB SA
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Rynek zabawek w Polsce szacowany jest na 2,5 mld PLN i rozwija się średnio w tempie 4-5% 

rocznie.  Rynek jest mocno rozdrobniony pomiędzy producentów i dystrybutorów, główne 

kanały sprzedaży to tradycyjne sklepy z zabawkami (niezrzeszone), sieci specjalistów (np. 

SMYK) oraz markety. Rekman działa w branży od 20 lat. W swojej ofercie posiada zabawki, 

puzle, modele dla kolekcjonerów, gry planszowe, książeczki, figurki i pluszaki. 

 

REAKTYWACJA OPTIMUSA 

AB kupiło od CD Projektu część praw do marki Optimus i 28 sierpnia 2013 założyło spółkę 

zależną pod nazwą Optimus Sp. z o.o., do której wniosło aportem przedmiotowe prawa. Nie 

ujawniono kwoty za jaką AB kupiło prawa od CD Projektu. Szacujemy, że była to kwota mię-

dzy 1-2 mln PLN. AB oprócz praw do spółki wniosło jeszcze 3,8 mln PLN gotówki. Spółka za-

powiada, że już w pierwszym roku działalności ten segment wygeneruje ponad 100 mln PLN 

przychodów i wyższe marże niż na dystrybucji IT. Jednak z punktu widzenia biznesu jest to 

wciąż niecałe 2% przychodów. 

Reaktywowany Optimus prowadzi działalność w zakresie produkcji komputerów, serwerów 

oraz urządzeń sieciowych a także stworzenia sieci franczyzowej dla małych i średnich inte-

gratorów IT (do której należy już ponad 60 partnerów). We własnej fabryce w Czechach pro-

dukuje PC-ty, serwery, stacje robocze i akcesoria. Zbudowanie sieci franczyzowej ma pozwo-

lić małym i średnim integratorom, bazując na bazie sprzętu kupionego od AB, zaistnieć na 

rynku lokalnych przetargów i projektów informatycznych w sektorze administracji publicz-

nej, edukacji, ochrony zdrowia, czy służb mundurowych. W pakiecie AB zobowiązuje się do 

wsparcia merytorycznego i finansowego, dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Lea-

singowym, swojego partnera. AB poprzez Optimusa zamierza również samodzielnie starto-

wać w przetargach oferując pełną paletę usług od dostaw sprzętu przez wdrożenie i serwis, 

korzystając przy tym z usług firm partnerskich. 

 

SIECI FARNCZYZOWE 

AB rozwija największą sieć franczyzową w regionie, do której należy ponad 1,3 tys. punktów 

sprzedaży. Wśród nich jest Alsen, który zrzesza blisko 400 sklepów w Polsce, Comfor zrzesza-

jący około 200 sklepów w Czechach i 100 na Słowacji, Premio 170 sklepów w Czechach i Trili-

ne, blisko 280 partnerów w Czechach. W tym roku AB dodało dwie nowe sieci Kakto (RTV 

AGD), która ma już blisko 80 partnerów w Polsce i Digimax (rozwiązania mobilne i smart ho-

me), która zrzesza 44 sklepy w Czechach i na Słowacji. Ponad to do sieci należy zaliczyć rów-

nież Optimusa, który tworząc sieć franczyzową dla małych integratorów ma już ponad 60 

partnerów. 

 

MARKI WŁASNE  

AB jest producentem sprzętu pod markami własnymi TB Touch, TB Energy, TB Print, TB Clean 

oraz komputerów i serwerów pod reaktywowaną marką Optimus. Wśród produktów są ta-

blety, środki czyszczące przeznaczone do sprzętu IT, rozwiązania oświetleniowe, czy tusze, 

tonery czy zestawy do samodzielnego napełniania. Jednak sprzedaż marek własnych stanowi 

około 2% całkowitej masy przychodów i nie oczekujemy wzrostów w tym segmencie w naj-

bliższych latach. 
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LOGISTYKA 

W 2014 r. spółka rozpoczęła budowę nowego centrum logistycznego w Magnicach, które ma 

być zostać oddane 28 maja 2015 r. Całkowity koszt to 84 mln PLN (bez działki), z czego 45 

mln będzie pochodzić z emisji obligacji, 30% z grantu unijnego, a reszta ze środków własnych 

i kredytów bankowych. Nowoczesne, zautomatyzowane centrum logistyczne prócz zwiększe-

nia powierzchni magazynowej, zwiększy przepustowość oraz liczbę indeksów towarowych, 

co znacznie poprawi możliwości logistyczne spółki, szczególności w kanele e-commerce. 
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Wycena 

Model DCF 

 

Nasza wycena bazuje na modelu DCF. Dodatkowo zaprezentowaliśmy wycenę porównawczą 

uwzględniając spółki z sektora dystrybucji IT. Według naszych obliczeń cena docelowa AB to 

43,2 PLN na akcję. Model DCF jest złożony z dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 14-15P – 

18-19P szczegółowo prognozujemy wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny 

spółki, a w szczególności wartość przychodów, nakłady inwestycyjne, poziom kosztów oraz 

pozycje bilansu. Faza druga trwa od 19-20P. W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu 

wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 1% rocznie. Używamy stopy dyskontowej 

opartej na WACC. Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na poziomie 3,0%, co odzwierciedla 

rentowność 10-letnich obligacji rządowych. Beta jest założona na poziomie 1,3x. Premia za 

ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%. Dyskontujemy wszystkie wolne przepływy 

pieniężne dla firmy na dzień 30 czerwca 2014 i odejmujemy prognozowany dług netto 

(dodajemy gotówkę netto). 

 

 

AB

14-15P 15-16P 16-17P 17-18P 18-19P >18-19P

mln PLN

EBIT 93,0 96,9 100,9 104,8 107,2 108,2

Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

NOPLAT 75,3 78,5 81,8 84,9 86,8 87,7

CAPEX -77,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -13,0

Amortyzacja 10,2 14,8 13,7 13,9 14,2 13,0

Zmiany w kapitale obrotowym -101,3 -59,6 -54,1 -46,7 -41,7 -7,9

FCF -92,8 26,7 34,4 45,1 52,3 79,8

WACC 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,2% 8,2%

Współczynnik dyskonta 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69

DFCF -86,3 23,0 27,6 33,5 35,9

Wzrost w fazie II 1,0%

Suma DFCF - Faza I 33,7

Suma DFCF - Faza II 763,7

Wartość Firmy (EV) 797,4

Dług netto na 30 czerwca 2014 148,3

Factoring i korekta długu netto 65,0

Magazyn na sprzedaż 18,0

Wartość godziwa 602,1

Liczba akcji (mln szt.) 16,2

Wartość godziwa na akcję na 30.06.2014 37,2

Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 43,2

Cena bieżąca 38,0

Oczekiwana stopa zwrotu 14%

Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski
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AB: WACC

14-15P 15-16P 16-17P 17-18P 18-19P >18-19P

Stopa wolna od ryzyka 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%

Beta 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Premia za ryzyko długu 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Koszt kapitału własnego 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

Koszt długu 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

Waga kapitału własnego 64% 67% 70% 73% 76% 76%

Waga długu 36% 33% 30% 27% 24% 24%

WACC 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,2% 8,2%

Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski

AB: Wrażliwość na Betę i tempo wzrostu w fazie 2

0,5% 1,0% 1,5%

1,2         45,4 47,0 48,8

Beta 1,3         41,9 43,2 44,7

1,4         38,8 39,8 41,1

Źródło: PKO Dom Maklerski

Wzrost w fazie 2
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Wycena porównawcza sugeruje, że przyjmując prognozy DM PKO, AB wyceniany jest z dys-

kontem do rynku na P/E i z premią na EV/EBITDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycena porównawcza 

AB: Podsumowanie wyceny porównawczej

mln PLN FY14-15P FY15-16P FY16-17P Średnia

2014-2016

AB prognoza zysku netto 62,5 65,4 68,9

AB prognoza EBITDA 103,2 111,7 114,7

Spółki porównywalne: mediana P/E 11,0 10,1 9,4

Wycena AB 42,5 40,9 40,0 41,1

Spółki porównywalne: mediana EV/EBITDA 7,4 6,8 6,4

Wycena AB 47,5 46,7 45,6 46,6

Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski

Spółki porównywalne: wskaźniki

P/E EV/EBITDA

Spółka FY14-15P FY15-16P FY16-17P FY14-15P FY15-16P FY16-17P

ABC DATA 11,0 8,3 8,3 7,9 6,6 6,3

ACTION 12,3 10,8 10,2 9,4 8,0 7,7

ASBISC ENTERPRISES - - - - - -

KOMPUTRONIK - - - - - -

NTT SYSTEM - - - - - -

TECH DATA 14,4 12,2 11,6 6,7 6,2 5,9

INGRAM MICRO 10,5 9,1 8,0 6,2 5,5 5,0

AVNET 11,0 10,1 9,4 7,2 6,8 6,4

ARROW ELECTRONICS 10,7 10,0 9,4 7,4 7,2 6,8

ELECTROCOMPONENTS 13,8 17,5 16,2 8,4 9,7 9,2

MEDIANA 11,0 10,1 9,4 7,4 6,8 6,4

AB (PKO DM) 9,8 9,4 8,9 7,7 7,1 7,0

premia/dyskonto do prognoz PKO DM -11% -7% -5% 4% 5% 8%

Źródło: Na podstawie konsensusu Bloomberg, PKO Dom Maklerski
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Prognozy finansowe 

AB

Rachunek zysków i strat (mln PLN) 12-13 13-14 14-15P 15-16P 16-17P 17-18P 18-19P

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 430 5 758 6 449 6 989 7 454 7 830 8 142

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -5 220 -5 484 -6 154 -6 671 -7 117 -7 476 -7 775

Zysk brutto ze sprzedaży 210 274 295 317 337 354 367

Koszty sprzedaży -108 -128 -139 -154 -165 -175 -182

Koszty ogólnego zarządu -32 -33 -34 -38 -41 -44 -46

Pozostałe przychody operacyjne 6 4 3 3 3 3 3

Pozostałe koszty operacyjne -13 -32 -32 -32 -33 -34 -34

Zysk z działalności operacyjnej 64 85 93 97 101 105 107

Saldo działalności finansowej -12 -12 -14 -16 -16 -15 -14

Zysk brutto 52 74 79 81 85 90 94

Podatek dochodowy -10 -16 -16 -15 -16 -17 -18

Zyski (straty) mniejszości 0 0 5 3 4 4 3

Zysk (strata) netto 42 57 63 65 69 73 76

Bilans (mln PLN) 12-13 13-14 14-15P 15-16P 16-17P 17-18P 18-19P

Aktywa Trwałe 166 168 225 203 197 191 184

Wartości niematerialne i  prawne 68 64 64 64 64 64 64

Rzeczowe aktywa trwałe 90 94 150 127 121 114 107

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 9 10 11 12 13 13

Pozstałe aktywa długoterminowe 1 1 1 1 1 1 1

Aktywa Obrotowe 1 002 1 091 1 242 1 357 1 458 1 543 1 616

Zapasy 454 546 619 678 730 774 813

Należności 532 496 587 640 686 725 758

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 3 3 4 4 4 5 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 46 32 35 37 39 41

AKTYWA RAZEM 1 167 1 260 1 468 1 560 1 655 1 734 1 801

Kapitał Własny 421 464 515 568 624 682 743

Kapitały mniejszości 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 747 796 953 992 1 032 1 052 1 058

Zobowiązania długoterminowe 5 5 207 198 195 183 167

Kredyty i  pożyczki 0 0 201 615 192 973 189 579 178 300 161 712

Rezerwy 5 5 5 5 5 5 5

Pozostałe zobowiązania 0 0 202 193 190 178 162

Zobowiązania krótkoterminowe 720 750 706 754 797 828 851

Kredyty i  pożyczki 211 195 86 83 81 76 69

Rezerwy 4 5 5 5 5 5 5

Rozliczenia międzyokresowe 17 35 35 35 35 35 35

Zobowiązania handlowe i pozostałe 508 556 619 671 716 752 782

PASYWA RAZEM 1 167 1 260 1 468 1 560 1 655 1 734 1 801

Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 72 -15 37 44 55 62

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 -15 -77 8 -7 -7 -7

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -24 67 -42 -35 -46 -54

Wskaźniki
ROE 10% 13% 13% 12% 12% 11% 11%

Dług netto 199 148 256 241 234 216 190

Źródło: AB, P - prognoza PKO Dom Maklerski, 



Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 

Rekomendacje stosowane przez DM PKO BP 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej  10% potencjał wzrostu kursu 
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 
 
Rekomendacje wydawane przez DM PKO BP obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM PKO BP 
dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze 
rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 

Stosowane metody wyceny 

DM PKO BP opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobny-
mi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) 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 dywiden-
dowej. 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. 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów  z 
dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM PKO BP ma zamiar złożenia oferty świad-
czenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza rekomendacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP. Treść rekomendacji jest utajniana do momentu upublicznienia, przy czym upublicz-
nienie następuje po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia rekomendacji klientom. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM PKO BP jest zabronione. Niniejsza 
rekomendacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP 
nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania rekomendacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione 
prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO 
BP nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w 
wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym 
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypadku klientów 
detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Biuro Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Artur Iwański 
Sektor wydobywczy        (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasińska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

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

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

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

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

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

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

 
Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

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

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

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

e-mail: infodm@pkobp.pl 

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

