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Dane podstawowe

Cena bieżąca (HUF) 13 050.00

Cena docelowa (HUF) 13 554.00

Cena bieżąca (PLN) 178.00

Cena docelowa (PLN) 185.12

Min 52 tyg (PLN) 160.00

Max 52 tyg (PLN) 252.74

Kapitalizacja (mld HUF) 1 331.55

EV (mld HUF) 1 749.16

Liczba akcji (mln szt.) 102.03

Free float 34.3%

Free float (mld HUF) 456.46

Śr. obrót/dzień (mln PLN) 0.11

Kod Bloomberga MOL PW

Kod Reutersa MOLP.WA

Zmiana kursu MOL WIG

1 miesiąc 2.0% 0.7%

3 miesiące -13.1% 5.1%

6 miesięcy -18.6% -1.1%

12 miesięcy -21.4% 9.9%

Akcjonariat % akcji i głosów

CEZ MH B.V. 7.35

Hungarian State 24.61

ING Bank N.V. 4.99

MOL M.O. - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag2.38

Magnolia Finance Limited 5.75

Poprzednie rekom. data cena doc.

Dane finansowe (skonsolidowane)

mld HUF 2012 2013 2014P 2015P 2016P

Sprzedaż 5 537 5 477 5 122 5 256 5 344

EBITDA 525 520 418 464 513

EBIT 205 -19 137 159 182

Zysk netto 151 22 85 99 117

Zysk skorygowany 151 22 85 99 117

EPS (HUF) 1 485 212 833 974 1 148

DPS (HUF) 462 588 502 592 662

CEPS (HUF) 4 615 5 495 3 578 3 968 4 391

P/E 8.79 61.62 15.67 13.40 11.37

P/BV 0.59 0.62 0.61 0.61 0.60

EV/EBITDA 3.33 3.36 4.19 3.77 3.41
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MOL WIG znormalizowany

MOL S.A. 

Sektor paliwowy 

Czekając na lepsze czasy  

MOL jest zintegrowanym pionowo koncernem paliwowym, prowadzącym także 

działalność wydobywczą opartą na zdywersyfikowanym portfelu złóż gazu oraz 

ropy naftowej. Spółka posiada także infrastrukturę przesyłową na Węgrzech. W 

perspektywie najbliższych lat MOL zamierza skoncentrować się na wzmocnieniu 

segmentu wydobywczego oraz wzroście wartości dla akcjonariuszy poprzez 

generowanie stabilnych i powtarzalnych przepływów pieniężnych. 

♦ Segment wydobywczy - kolejny rok spadku wydobycia 

Na koniec 2013 r. MOL posiadał  rezerwy 2P w wysokości 576 mmboe, natomiast 
potencjalne  zasoby wydobywalne szacowane są na prawie 950 mmboe. Rok 2014 
to kolejny rok spadku dziennej produkcji, która zgodnie z szacunkami koncernu 
ma kształtować się na poziomie 91-96 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, co 
oznacza 7,8-12,5% spadek produkcji w stosunku do 2013 r. (główny powód to 
zbycie kolejnego złoża w Rosji oraz naturalny spadek wydobycia w Chorwacji i na 
Węgrzech). Negatywny trend spadku wydobycia ma zostać odwrócony w 2015 r. 
na skutek rozpoczęcia produkcji z nowo pozyskanych złóż m.in na Morzu 
Północnym oraz uruchomieniu produkcji ze złóż w Iraku (Kurdystan). 

♦ Program efektywności szansą na stabilizacją wyników w rafinerii 

W odpowiedzi na pogarszające się otoczenie rafineryjne MOL wprowadził  
program poprawy efektywności, który miał przynieść oszczędności rzędu 500-550 
mln USD w okresie 2012-2014. W minionym roku kontrybucja z tego tytułu do 
EBITDA segmentu wyniosła 250 mln USD neutralizując tym samym negatywny 
wpływ niskich marż rafineryjnych  na wyniki grupy.  Bieżący rok ma przynieść 
kontynuację programu efektywnościowego, a spodziewane korzyści z tego tytułu 
to prawie 100-150 mln USD.    

♦ Wypłata dywidendy - osłoda dla akcjonariuszy 

Mimo niskich marż rafineryjnych  oraz spadku wydobycia MOL obniżył zadłużenie 
na koniec 2013 r. na skutek poprawy zarządzania kapitałem obrotowym i 
wygenerowaniu prawie 564 mld HUF gotówki w porównaniu z 317 mld HUF na 
koniec 2012 r. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła na rekomendację wypłaty 
dywidendy za 2013 r. w wysokości 60 mld HUF, z czego 13 mld HUF to dywidenda 
specjalna, która ma zostać wypłacona ze środków pozyskanych z ubr. deziwestycji. 
Łącznie wysokość wypłaconej dywidendy to 588 HUF/akcję co daje stopę wypłaty 
dywidendy około 4,5%. 

♦ Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla spółki MOL od zalecenia TRZYMAJ 

z ceną docelową   13 554  HUF/akcję.  

Monika Kalwasińska  
(0-22) 521-79-41   
monika.kalwasinska@pkobp.pl 

Trzymaj
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Opis działalności 

MOL jest zintegrowanym pionowo koncernem paliwowym obecnym w Europie 
Środkowo-Wschodniej z coraz bardziej rosnącym z roku na rok udziałem segmentu 
wydobywczego w wynikach całej grupy. Segment wydobywczy posiada zdywersyfikowany 
portfel złóż gazu jak i ropy naftowej zlokalizowany w 12 krajach, natomiast obecnie 
wydobycie  prowadzone jest w 7 krajach. 

 

Aby zwiększyć wielkość posiadanych rezerw MOL rozpoczął intensywne prace 
poszukiwawcze począwszy od 2012 r., które charakteryzowały się wskaźnikiem  trafności 
wykonywanych odwiertów na poziomie około 64%.  W okresie najbliższych 5 lat MOL 
zamierza  osiągnąć cel 125-135 mln dziennej produkcji baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. 
Na chwilę obecną udokumentowane rezerwy 2P koncernu wynoszą 576 mln baryłek 
ekwiwalentu ropy naftowej, a potencjał zasobów wydobywalnych koncernu  to około  950  
mln baryłek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chodzi  o segment rafineryjny to obecne moce rafineryjne wynoszą 21 mln ton w 
skali roku, w przypadku produkcji petrochemicznej jest to produkcja roczna rzędu 2,1 mln 
ton. Sieć detaliczna składa się z 1700 stacji benzynowych pod 8 różnymi markami, które są 
zlokalizowane w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

 

 

 

Podsumowanie inwestycyjne 
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Rezerwy w podziale na rodzaj produktu

ropa gaz kondensat
Źródło: MOL
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W segmencie gazowym mamy do czynienia z trzema rodzajami działalności czyli 
przesyłem i dystrybucją na Węgrzech oraz magazynowanie  i handel gazem w Chorwacji 
(spółka Prirodni Plin). Przesył gazu znajduje się pod kontrolą spółki FGSZ, która posiada 
licencję na przesył gazu ziemnego na Węgrzech poprzez system krajowych rurociągów 
wysokociśnieniowych. FGSZ posiada także gazociągi tranzytowe, które łączą system gazowy 
Węgier z Rumunią, Serbią i Bośnią oraz Chorwacją. Działalność magazynowa jest 
prowadzona przez spółkę MMBF, która poza utrzymywanie zapasów strategicznych świadczy 
także usługi na magazynowanie komercyjne. 
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Segment wydobywczy 

Na koniec 2013 r.  rezerwy 2P koncernu wynosiły  576 mln baryłek ekwiwalentu ropy 
naftowej, z czego prawie 60% posiadanych rezerw czyli 348 mln baryłek przypadało na kraje 
Europy Środkowej (Węgry i Chorwacja), drugi znaczący region pod względem posiadanych 
rezerw węglowodorów w grupie MOL to kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (29% 
rezerw) z udokumentowanymi zasobami w Rosji i Kazachstanie. Najmniejszy udział w  
posiadanym portfelu aktywów wydobywczych pod względem rezerw (ok. 10%) mają kraje 
Bliskiego Wschodu (Syria, Pakistan, Irak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chodzi o wolumen dziennej produkcji baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na 
pierwszym miejsce znajdują się Węgry, potem Chorwacja, Rosja, Pakistan, Egipt, Angola oraz  
Kurdystan.  W roku 2013 r. w strukturze dziennej produkcji dominowało wydobycie gazu 
ziemnego (56%), co ma związek z charakterystyką zasobów na Węgrzech, gdzie większość 
posiadanych rezerw stanowią właśnie złoża gazu ziemnego. 
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Źródło: MOL
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Ponieważ złoża na Węgrzech i w Chorwacji znajdują się w fazie dojrzałej wydobycie w 
tych krajach spada z roku na rok, co wiąże się z naturalnym procesem wyczerpywania złóż 
gazowych. Rok 2013 przyniósł spadek dziennej produkcji węglowodorów o ponad 10% r/r, 
czego przyczyną była niższa produkcja gazu oraz ograniczenie wydobycia ropy naftowej w 
Rosji w związku ze  zbyciem złoża ZMB i zaprzestaniem wydobycia (od sierpnia 2013 r.). 

Powód dezinwestycji to spadający potencjał wydobywczy tego złoża, co miało swoje 
odzwierciedlenie w osiągnięciu na nim szczytowej produkcji  w 2005 r. Bieżący rok będzie 
także charakteryzował się dalszym spadkiem dziennej produkcji, która zgodnie z szacunkami 
koncernu ma kształtować się na poziomie 91-96 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, co 
oznacza 7,8-12,5% spadek produkcji w stosunku do 2013 r. (główny powód to zbycie 
kolejnego złoża w Rosji oraz naturalny spadek wydobycia w Chorwacji i na Węgrzech). 
Negatywny trend spadku wydobycia ma zostać odwrócony w 2015 r. na skutek rozpoczęcia 
produkcji  z nowo pozyskanych złóż m.in na Morzu Północnym oraz uruchomieniu produkcji 
w Iraku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarówno projekty wydobywcze na Węgrzech jak i w Chorwacji są złożami dojrzałymi ze 
spadającym poziomem produkcji, ale nadal generującym stabilny cash flow. Plany koncernu 
zakładają koncentrację na działaniach, które przyczynią się do maksymalizacji wskaźnika 
sczerpania złóż (recovery rate), a tym samym zwiększenia wydobycia z istniejących złóż. W 
osiągnięciu tego celu ma pomóc zastosowanie nowoczesnych technik pozwalających na 
intensyfikację wydobycia ropy naftowej z wyczerpujących się złóż. Dodatkowo koncern za 
swój cel stawia sobie osiągnięcie maksymalnego wskaźnika tempa spadku wydobycia na 
poziomie 5% (decline rate) w przypadku nowych odwiertów wydobywczych w porównaniu z 
historycznym wskaźnikiem na poziomie około 10-15%. 

 

W perspektywie najbliższych lat do najbardziej rozwojowych projektów należą aktywa 
wydobywcze znajdujące się w Iraku, Kazachstanie oraz Rosji. W Rosji największym 
potencjałem charakteryzuje się złoże Baitugan, na które przypada  potencjał rezerw 2P aż w 
wysokości 108 mln baryłek.  Pod koniec 2014 r. planowana dzienne wydobycie  ma 
zwiększyć się do 9 tys. baryłek ekwiwalentu ropy z poziomu 6,6 tys.w 2013 r. W Kazachstanie 
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Dzienna produkcja w tys. baryłek ekwiwalentu ropy 
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są prowadzone prace przygotowawcze w celu uruchomienia produkcji na złożu gazowym, 
którego wstępną wielkość rezerw szacuje się na około 200 mln baryłek ekwiwalentu ropy 
naftowej.  Zgodnie z założonym harmonogramem wydobycia pierwsza produkcja gazu ma 
zostać uruchomiona w II poł. 2016 r., natomiast pod koniec 2014 r. nastąpi 
najprawdopodobniej zwiększenia wielkości posiadanych rezerw w kategorii 2P na terenie 
Kazachstanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W perspektywie najbliższych lat motorem wzrostu wydobycia ma być produkcja w 
rejonie Kurdystanu, gdzie MOL jest operatorem na koncesji  Akri-Bijeel  oraz 
mniejszościowym udziałowcem w przypadku koncesji Shaikan. W wyniku dokonanych odkryć 
oszacowano potencjalne zasoby aż na 725 mln baryłek, które na razie nie zostały 
udokumentowane.  Przeszacowanie rezerw w tym regionie jest planowane pod koniec 2014 
r. Wstępna data rozpoczęcia produkcji to koniec 2014 r. z dzienną produkcją rzędu ok. 50 
tys. baryłek, co przyczyniłoby się do znaczącego wzrostu produkcji począwszy od 2015 r. 

 

Pod koniec 2013 r. MOL dokonał akwizycji aktywów wydobywczych na Brytyjskim 
Szelfie Wydobywczym od koncernu Wintershall za kwotę 375 mln USD, kupując udziały w 14 
koncesjach wydobywczych.  Dzięki tej transakcji MOL zwiększył swoją  ekspozycję w zakresie 
wydobycia morskiego oraz wielkość posiadanych rezerw 2P o kolejne  28 mln baryłek 
ekwiwalentu ropy naftowej. Dzienna produkcja z zakupionych złóż powinna wynieść około 1 
tys. baryłek w 2014 r., natomiast w 2015 r. wydobycie powinno wzrosnąć do 6 tys. baryłek 
dziennie.  Szczyt wydobycia ma przypadać w latach 2018-2019 z dzienną produkcją rzędu 16-
18 tys. baryłek. Prawie 97% produkcji to wydobycie ropy naftowej, co oznacza prawie zysk 
70 USD/b w przeliczeniu na  EBITDA. 

Źródło: MOL 

Perspektywy wzrostu dziennej produkcji mboepd 
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Segment rafineryjny  

W II połowie 2013 r. MOL ze względu na utrzymujące się niekorzystne otoczenie 
rynkowe i bardzo niskie marże rafineryjne postanowił przekształcić rafinerię Mantova we 
Włoszech w terminal przeładunkowy, co spowodowało zmniejszenie dotychczasowych mocy 
przerobowych z 23,5 mln ton do poziomu 20,9 mln ton rocznie, natomiast  dzienny przerób 
w grupie kształtuje się na poziomie około  417 tys. baryłek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na pogarszające się otoczenie rafineryjne MOL wprowadził  program 
poprawy efektywności, który miał przynieść oszczędności rzędu 500-550 mln USD w okresie 
2012-2014. W minionym roku kontrybucja z tego tytułu do EBITDA całej grupy wyniosła 250 
mln USD neutralizując tym samym negatywny wpływ niskich marż rafineryjnych  na wyniki 
grupy. Dzięki obniżeniu kosztów operacyjnych oraz wyższej dodatniej kontrybucji ze strony 
części petrochemicznej udało się poprawić oczyszczoną EBITDA segmentu o 4% r/r. 
Raportowane wyniki segmentu były obciążone odpisami aktywów rafinerii Mantova oraz INA 
odpowiednio w wysokości 123,5 mld HUF oraz 26,7 mld HUF. 
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Moce rafineryjne w podziale na poszczególne rafinerie

Duna Bratysława Rijeka Sisak
Źródło: MOL
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Jeżeli weźmiemy pod uwagę nadal niskie marże rafineryjne trudno się spodziewać 
poprawy wyników w segmencie rafineryjnym w br., mimo sprzyjającej struktury uzysków, 
gdzie ponad 50% stanowią średnie destylaty, a prawie 20% benzyna. Podobnie jak w 
ubiegłym roku czynnikiem wspierającym wyniki segmencie rafineryjnym ma być kontynuacja 
programu efektywnościowego, którego realizacja ma przynieść około 100-150 mln USD.  W 
perspektywie najbliższych lat istotny wpływ na wyniki segmentu będą miały prowadzone 
projekty inwestycyjne w zakresie petrochemii.  

 

 

Pierwszy projekt jest związany z budową linii do produkcji butadienu o mocy 130 tys. 
ton, koszt inwestycji to 100 mln EUR, a planowane uruchomienie ma nastąpić w I poł. 2015 
r. W celu pogłębienia integracji surowcowej drugi projekt wiąże się z uruchomieniem linii do 
produkcji kauczuków syntetycznych o mocy 60 tys. ton, począwszy od 2017 r. Trzeci 
realizowany projekt dotyczy budowy nowej linii LDPE w Bratysławie , który ma zastąpić stare 
linie, a planowane moce to 220 tys. ton. Koszt tej inwestycji to kwota 260 mln EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielu uczestników rynku oczekiwało, iż w środowisku niskich marż rafineryjnych 
pojawi się kolejna fala wyłączeń mocy rafineryjnych, która pozwoli na zbilansowanie rynku 
rafineryjnego i zniweluje dotychczasową nierównowagę popytową/podażową. Wszystko 
jednak wskazuje na to, że proces ten nie będzie tak szybki i efektywny jak oczekiwali 
uczestnicy rynkowi, ze względu na opór związany z likwidacją miejsc pracy ze strony 
związków zawodowych oraz rządowe interwencje, które opóźniają zamknięcia 
nierentownych rafinerii.  
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Przewidywana struktura uzysków w 2014

LPG nafta benzyna

średnie destylaty olej opałowy asfalt

inne produkty chemiczneŹródło: MOL



9 

MOL 

9 kwiecień 2014

Wszystko wskazuje na to, iż ze względu na obawy poszczególnych krajów o 
uzależnienie od importu paliw oraz lokalne kwestie socjalno-społeczne zamiast kolejnej fali 
wyłączeń mocy rafineryjnych w Europie na razie należy jedynie oczekiwać czasowego 
zmniejszania wykorzystania mocy przerobowych bądź okresowych wyłączeń, które będą 
miały za zadanie optymalizację posiadanych aktywów.  

 

Segment gazowy 

Wraz z początkiem br. MOL poinformował, iż zbył posiadane udziały (72,5%) w spółce 
MMBF, pozbywając się tym samym działalności związanej z magazynowaniem. Ubiegły rok 
przyniósł niższe przychody w spółce FGSZ  m.in. na skutek spadek konsumpcji gazu w kraju. Z 
kolei przychody z tytułu przesyłu tranzytowego także spadły ze względu na niższy o 15% 
wolumen przesyłanego gazu w stosunku do analogicznego okresu ubr. Do wyników 
segmentu po raz kolejny negatywnie kontrybuowała chorwacka spółka Prirodni Plin, która 
zanotowała kolejny rok z rzędu stratę na handlu gazem w wysokości 30.3 mld HUF. 
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Sytuacja finansowa 

Na koniec 2013 r. zadłużenie netto grupy MOL wyniosło 418 mld HUF w porównaniu z 
prawie 772 mld HUF na koniec 2012 r. Obniżenie zadłużenia netto było możliwe dzięki 
wzrostowi gotówki na skutek poprawy zarządzania kapitałem obrotowym i wypracowania 
bardzo dobrych przepływów pieniężnych osiągniętych na działalności operacyjnej. 
Równoległa poprawa wyników finansowych oraz osiągnięcie 520  mld HUF EBITDA obniżyło 
także  wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA na koniec 2013 r. do poziomu 0,8x w porównaniu z 
1,47x na koniec 2012 r.  

 

Wynik operacyjny grupy MOL w 2013 r. był obciążony odpisami rafinerii Mantova we 
Włoszech  (123,5 mld HUF) oraz aktywów rafineryjnych w chorwackiej spółce INA na kwotę 
26,7 mld HUF i wyniósł minus 19 mld HUF. Oczyszczony EBIT grupy z wpływu zdarzeń 
jednorazowych osiągnął poziom  148  mld HUF. 

 

 

Patrząc kolejno po segmentach największa kontrybucja do EBITDA grupy była ze strony 
segmentu wydobywczego, który zanotował oczyszczony poziom EBITDA rzędu 360 mld HUF 
w 2013 r. (-14% r/r). Pogorszenie wyniku nastąpiło po pierwsze na skutek  9% spadku 
średniej ceny sprzedaży węglowodorów w grupie w dużej mierze na skutek niższych  cen 
gazu na Węgrzech i w Chorwacji. Druga istotna przyczyna słabszych wyników to spadek 
rocznego wydobycia w związku z naturalnym spadkiem produkcji gazu na złożach w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo MOL pozbył się złoża ZMB w Rosji co pogłębiło 
spadek wydobycia w skali roku.  

 

W segmencie rafineryjnym oczyszczona EBITDA segmentu wyniosła 157 mld HUF, 
odnotowując 4% poprawę wyniku r/r. Negatywne czynniki w postaci niskich marż 
rafineryjnych, zawężenia dyferencjału Ural-Brent zostały zrekompensowane częściowo 
poprawą marży petrochemicznej oraz wprowadzeniem programu efektywności, który 
przyniósł w 2013 r. oszczędności rzędu 250 mln USD. Do poprawy wyniku przyczynił się także 
umiarkowany wzrost sprzedaży rafineryjnej r/r. 
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W segmencie gazowym oczyszczona EBITDA była zbliżona do tej z 2012 r. i wyniosła 59 
mld HUF. Powyższy wynik został osiągnięty mimo obniżki stawek za przesył gazu na 
Węgrzech oraz zaraportowaniu po raz kolejny straty na handlu gazem przez chorwacką 
spółkę zależną koncernu INA czyli Prirodni Plin. W utrzymaniu stabilnych wyników pomogła 
restrykcyjna kontrola kosztów operacyjnych, która zrównoważyła negatywny efekt niższych 
stawek dystrybucyjnych  oraz spadku wolumenów. W styczniu 2014 r.  MOL zbył posiadane 
udziały w spółce MMBF, która świadczyła usługi magazynowania gazu, co oznacza, iż w 
działalność ta nie będzie już uwzględniona w wynikach za 2014 r. Dodatkowo ze względu na 
obniżkę ceny sprzedaży gazu dla koncernu energetycznego HEP  począwszy od 2014 r. spółka 
Prirodni Plin będzie zmuszona do oddania części swoich przychodów na rzecz HEP w 
wysokości około 10,2-14,2 mld HUF w zależności od wielkości sprzedanego wolumenu gazu.    

   

Wycena spółki 

Do wyceny spółki MOL posłużyliśmy się dwoma metodami wyceny (DCF oraz 
wskaźnikowa). W wyniku zastosowania obu metod otrzymaliśmy wycenę spółki na poziomie 
13 554 HUF/akcję.  

 

Model wyceny DCF polega na zdyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przy 
użyciu średnioważonego kosztu kapitału właściwego dla spółki. Wycena została sporządzona 
w oparciu o prognozy zamieszczone w niniejszym raporcie. Wydatki inwestycyjne będą 
wiązały się z nakładami w segmencie upstream i zaplanowanymi projektami inwestycyjnymi. 
Wolne przepływy pieniężne spółki zostały zdyskontowane na dzień 1.1.2014 r. 

 

Do sporządzenia wyceny DCF przyjęliśmy następujące założenia: 

♦ stopa w wolna od ryzyka w wysokości 6% (rentowność 10-letnich obligacji 
skarbowych), 

♦ premia za ryzyko 5%, 

♦ beta = 1,1x; 

♦ realna stopa wzrostu po okresie prognozy = 1%, 

♦ wycena została powiększona o wartość udziałów w jednostkach 
skonsolidowanych metodą praw własności  czyli w Pearl Petroleum (100,3 mld 
HUF) oraz w MET (18,5 mld HUF), 

♦ liczba akcji została skorygowana o akcje własne w liczbie 2,48 mld sztuk, 

♦ dług netto z końca 2013 r. 
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Rachunek zysków i strat (mld HUF) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P IVQ 12 I-IVQ 12 IVQ 13P I-IVQ 13P

Przychody netto ze sprzedaży 5 366 5 537 5 477 5 122 5 256 5 344 1 427 5 548 1 402 5 480

    zmiana - 3.2% -1.1% -6.5% 2.6% 1.7% -73.4% -41.8% -1.7% -1.2%
EBITDA 603 525 520 418 464 513 130 536 127 523
    zmiana - -13.0% -0.8% -19.8% 11.2% 10.4% -2.9% -11.1% -2.0% -2.4%
EBIT 253 205 -19 137 159 182 30 217 -42 -5
    zmiana - -18.9% - - 15.6% 14.3% 153.5% -14.4% - -
Zysk netto 154 151 22 85 99 117 9 151 5 27
    zmiana - -1.6% -85.7% 293.4% 16.9% 17.8% - -1.6% -48.8% -82.0%
Zysk netto skorygowany 154 151 22 85 99 117 9 151 5 27
    zmiana - -1.6% -85.7% 293.4% 16.9% 17.8% - -1.6% -48.8% -82.0%
Marża EBITDA 11.2% 9.5% 9.5% 8.2% 8.8% 9.6% 9.1% 9.7% 9.1% 9.5%
Marża EBIT 4.7% 3.7% -0.3% 2.7% 3.0% 3.4% 2.1% 3.9% -3.0% -0.1%
Rentowność netto 2.9% 2.7% 0.4% 1.7% 1.9% 2.2% 0.7% 2.7% 0.3% 0.5%
Źródło: Spółka, PKO DM

Wybrane pozycje bilansu i CF (mld HUF) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

Aktywa ogółem 4 994 4 766 4 641 4 526 4 585 4 616
Aktywa trwałe 3 367 3 170 2 799 2 907 2 958 2 983
Aktywa obrotowe 1 627 1 596 1 842 1 619 1 627 1 633
Kapitał własny 2 244 2 246 2 161 2 167 2 201 2 215
Zobowiązania i rezerwy ogółem 2 750 2 520 2 480 2 359 2 385 2 402
Dług netto 871 772 418 523 539 550
Kapitał obrotowy 156 165 -34 -31 -32 -32
Kapitał zaangażowany 3 115 3 019 2 579 2 690 2 740 2 764
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 373 454 613 401 439 452
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -199 -299 -123 -389 -356 -356
Środki pieniężne z działalności finansowej -189 -149 -239 -174 -99 -107
Środki pieniężne na koniec okresu 311 318 565 404 388 377
Dług netto/EBITDA 1.44 1.47 0.80 1.25 1.16 1.07
ROE - 6.7% 1.0% 3.9% 4.6% 5.3%
ROACE - 5.1% -0.5% 3.9% 4.4% 5.0%
Źródło: Spółka, PKO DM

Wycena DCF (mld HUF) 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Prognozy

EBIT 137 159 182 203 227 235 215 194 179 165

Stopa podatkowa 24% 24% 24% 25% 24% 24% 24% 25% 25% 25%
NOPLAT 104 120 137 154 172 178 163 146 135 125

Amortyzacja 280 306 331 356 380 403 426 449 472 493
Nakłady inwestycyjne 389 356 356 345 335 326 324 326 312 301
Inwestycje w kapitał obrotowy 3 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0
FCF -7 71 113 165 217 256 265 270 294 317

Kalkulacja WACC

Dług/(Dług+Kapitał) 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Stopa wolna od ryzyka 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Beta 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Koszt długu po opodatkowaniu 6.1% 6.1% 6.1% 6.0% 6.1% 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0%
Koszt kapitału 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
WACC 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%

Wycena

DFCF -7 58 85 113 135 145 137 127 126 123

Suma DFCF 1 043
Zdyskontowana wartość rezydualna 512       realna stopa wzrostu FCF po roku 2022 = 1%
Dług netto 418
Kapitały mniejszości 474
Wartość spółki 1 172

Liczba akcji (mln HUF) 102.035
Wartość 1 akcji 01.01.2014 (HUF) 11 483.97

Cena docelowa (HUF) 13 554.00

Źródło: PKO DM

EUR USD 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ERG SPA ITALY ERG IM 1 831          2 517          43.35            24.31        23.88          6.22             6.83             7.46             
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TURKEY TUPRS TI 3 969          5 450          9.28               9.30          8.43             13.76          10.70          6.18             
MOTOR OIL (HELLAS) SA GREECE MOH GA 1 062          1 460          20.85            11.36        9.98             9.09             6.83             6.57             
GRUPA LOTOS SA POLAND LTS PW 1 177          1 617          -                 9.90          9.15             10.37          6.29             6.36             
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POLAND PKN  PW 4 416          6 070          27.28            14.06        12.15          7.69             6.19             5.72             
UNIPETROL AS CZECH UNIP CP 959              1 318          - 37.32        25.87          9.67             7.27             6.71             
ENI SPA ITALY ENI IM 66 033        90 769        14.47            13.09        11.22          3.93             3.79             3.46             
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS NETHERL rdsa ln  175 035     240 585     11.58            10.69        10.12          5.19             4.64             4.45             
OMV AG AUSTRIA OMV AV 10 669        14 666        8.79               8.08          7.70             4.02             3.65             3.37             
STATOIL ASA NORWAY STL NO 64 510        88 676        11.07            11.11        10.78          2.56             2.52             2.41             
TOTAL SA FRANCE FP FP 113 915     156 587     9.92               9.83          9.49             4.36             4.25             4.01             
BP PLC BRITAIN BP/ LN 108 321     148 898     10.97            9.82          9.51             4.77             4.46             4.32             
LUKOIL OAO RUSSIA LKOH RM 33 238        45 696        3.91               3.99          4.32             2.84             2.65             2.59             

Mediana 11.02 10.69 9.98 5.19 4.64 4.45

MOL Polska MOL PW 319 438 61.62 15.67 13.40 3.36 4.19 3.77
Premia/(dyskonto) w wycenie rynkowej spółki 459.0% 46.5% 34.3% -35.2% -9.7% -15.3%

Implikowana wartość 1 akcji (HUF) 2 334         8 908     9 720       22 367     14 890     16 155     

Źródło: Bloomberg, PKO DM

Wycena porównawcza Kraj notow. Ticker Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA



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 BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP. Treść rekomendacji jest utajniana do momentu upublicznienia, przy czym upublicznienie 
następuje po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia rekomendacji klientom. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM PKO BP jest zabronione. Niniejsza reko-
mendacja 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.  

Telefony kontaktowe 
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) 521-80-00, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 


