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Budimex
sektor / branża: Budownictwo ISIN: PLBUDMX00013 193,53 PLN

Profil

187,80

199,51

169,59

193,53

Informacje ogólne

Liczba akcji (mln szt.) 25,5

Kapitalizacja (mln PLN) 4 788,9

EV (mln PLN) 6 308,9

Notowania

max cena 52 tygodnie (PLN) 209,30

min cena 52 tygodnie (PLN) 119,80

Mediana obrotów  (w  tys. PLN) 1037,79

Struktura akcjonariatu % głosów % akcji

Ferrovial 59,1% 59,1%

Aviva OFE 5,2% 5,2%

PZU OFE 4,5% 4,5%

AXA OFE 3,2% 3,2%

ALLIANZ OFE 2,3% 2,3%

Pozostali 25,8% 25,8%

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

6 077,7 4 749,5 4 949,9 5 174,0 6 062,3 6 869,1
10,2% -21,9% 4,2% 4,5% 17,2% 13,3%

233,1 168,1 270,3 286,4 339,0 378,9

182,4 139,2 247,3 264,2 316,8 356,6
3,0% 2,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2%

186,0 107,2 193,9 212,6 257,4 292,1
3,1% 2,3% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3%

25,7 44,7 24,7 22,5 18,6 16,4

27,1 37,5 23,3 22,0 18,6 16,7

10,98 4,40 11,86 5,84 10,10 11,46
P - prognozy BM BGŻ BNP

Cena docelow a

 data sporządzenia:      7 września 2015

Ticker: BDX
NEUTRALNIE

Grupa Budimex jest jedną z największych firm

budowlanych w Polsce. Jako generalny wykonawca

działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej,

lotniskowej; budownictwa kubaturowego,

energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Biorąc pod uwagę skokowy wzrost wyników w kolejnych latach również w segmencie deweloperskim, nasze

prognozy zysku netto implikują P/E na poziomie 22,5 w 2015, 18,6 w 2016 oraz 16,4 w 2017, czyli zdecydowanie

powyżej rynkowej mediany dla peers (odpowiednio 16,0/14,3/12,3). 

Naszym zdaniem wysoka premia wobec grupy porównawczej wynika głównie (I) ze stabilnej sy tuacji f inansowej (1,6

mld PLN gotówki netto); (II) wy sokiej rentowności, która w dużej mierze jest ef ektem skali prowadzonej działalności na

krajowy m ry nku jak również niskiego zadłużenia; (III) przy należności do między narodowej Grupy Ferrov ial (długoterminowy

inwestor branżowy o stabilnej pozy cji, wy ższe gwarancje bankowe, ewentualne wsparcie f inansowe) oraz (IV) atrakcy jności 

Spółki wśród inwestorów dy widendowy ch – w ostatnich latach Grupa wy płacała 100% zy sku netto, natomiast prognozowane

DY w kolejny ch okresach wy nosi odpowiednio 3,2% w 2015; 5,5% w 2016 oraz 6,2% w 2017 (dla spółek porównawczy ch jest

to odpowiednio 2,8%/3,4%/3,9%). Pierwsze półrocze 2015 r. w wy konaniu Grupy Budimex należało do udany ch, nie ty lko na

poziomie przy chodów (2,2 mld PLN; +3,1% r/r) i rentowności operacy jnej (marża EBIT 5,7% v s 5,1% w 1H’14), ale przede

wszy stkim pod względem podpisany ch umów z GDDKiA (1,8 mld PLN v s 0,6 mld PLN w 1H’14). W najbliższym czasie do

portfela zamówień drogowych, który na koniec czerwca ’15 wyniósł 4,0 mld PLN, dołączą kolejne na ponad 2,8 mld

PLN.

Dane podstawowe

Kurs (04/09/15) (PLN)

Wycena metodą DCF 

Wycena porów naw cza

marża EBIT

Zysk netto

mln PLN

Przychody

W naszej opinii wspomniana premia do peers jest uzasadniona, dlatego dla wy ceny porównawczej (169,59 PLN;

dy skonto -9,7% do ceny ry nkowej) przy jmujemy wagę 0,2. Prognozowane przez nas przy szłe przepły wy implikują wy cenę

Spółki na poziomie 199,51 PLN (premia +6,2% do ceny ry nkowej). W efekcie łączna wycena Grupy Budimex jest tylko o

3,1% wyższa od obecnej ceny akcji, dlatego wydajemy rekomendację NEUTRALNIE z ceną docelową 193,53 PLN. 

Czynniki wzrostu:

Nowa perspektywa unijna – w ramach kolejnej i ostatniej transzy środków f inansowy ch z UE, Polska otrzy ma rekordowe

kwoty . Wg założeń najnowszego projektu PBDK na lata 2014-2023+, blisko 170 mld PLN brutto zostanie wy datkowane na

inf rastrukturę drogową, w ty m 107,2 mld PLN na budowę dróg szy bkiego ruchu oraz 59 obwodnic (odpowiednio wy datek 97,4 i

9,6 mld PLN). Natomiast wg projektu KPK do 2023 r., na inf rastrukturę kolejową nakłady wy niosą ponad 64 mld PLN, przy

czy m na nowe linie ty lko od 16 do 20 mld PLN. Obecne opóźnienie procesu inwesty cy jnego PKP jest opóźnione średnio o 2

lata względem inwesty cji GDDKiA.  

Poprawa koniunktury w budownictwie – wg najnowszego raportu Deloitte European Powers of Construction 2014, w

ubiegły m roku inwesty cje budowlane w Europie wzrosły o 0,8%, po spadku o blisko 3% w 2013 r. Prognozy na bieżący i

następny rok wskazują na wzrost rzędu 2,1% oraz 3,5%.Na tle UE zdecy dowanie lepiej wy pada Polska, gdzie prognozy

wzrostu w budownictwie na lata 2015-2016 wy noszą odpowiednio +5,6% oraz +5,2%. W latach 2015-2019 oczekujemy CAGR

przy chodów Budimexu na poziomie 8,1%, natomiast w 2020-2024 (-0,4%).

marża netto

P / E

EV/EBITDA

DPS

Informacje nt ujawniania konfilktu interesów, o których mowa w § 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku znajdują się na ostatniej 

stronie  niniejszej publikacji

zmiana r/r (%)

EBITDA

EBIT

Lider na rynku infrastruktury drogowej – po otwarciu kopert w przetargach na ponad 42% budżetu GDDKiA, of erta

Budimexu okazała się najkorzy stniejsza w blisko 25% przy padków. Od połowy 2013 r. do końca sierpnia Grupa podpisała

umowy o wartości 5,5 mld PLN netto natomiast kontrakty o wartości 2,8 mld PLN czekają na podpisanie. Na koniec 2Q’15

łączny backlog Grupy wy niósł 6,99 mld PLN z czego 4,0 mld PLN przy padało na portf el drogowy . Szacujemy , że do końca

roku łączny portf el zamówień przekroczy 8,5 mld PLN, ty m samy m przy chody z segmentu budowlanego będą zabezpieczone

do 2017 roku (5,5 mld PLN w 2016 oraz 6,2 mld PLN w 2017). 

Wysoka sprzedaż mieszkań – w 2014 r. Budimex Nieruchomości sprzedał rekordowe 1685 mieszkań, natomiast biorąc pod

uwagę sprzedaż w 1H’15 na poziomie 1079 lokali, oczekujemy zdecy dowanej poprawy rezultatu w 2015 r (1950 lokali). W

naszej opinii popy t na mieszkania będzie wy soki jeszcze przez kilka najbliższy ch kwartałów, co w połączeniu z dopasowaną do

oczekiwań ry nkowy ch of ertą, będzie skutkowało wy soką sprzedażą również w roku następny m (1379 mieszkań). Ef ektem

powy ższego będzie przekroczenie poziomu 400 mln PLN przy chodów spółki deweloperskiej w latach 2016-2018, kiedy nastąpi

sprzedaż notarialna obecnie kontraktowany ch lokali. 

e-mail: adam.aniol1@bgzbnpparibas.pl

Strategia na przyszłość - w najbliższy ch latach przy chody Spółki będą bazowały w znacznej części na projektach drogowy ch

(po 1H’15 udział 48%; w latach 2018–2019 poziom zbliży się do ok. 60%), aby zabezpieczy ć przy szłą sprzedaż, Grupa poza

sektorem kolejowy m (planowane inwesty cje w maszy ny ok. 40-50 mln PLN w 15’ oraz ’16), zamierza zwiększy ć obecność w

sektorze energety czny m, w który m złoży ła już pierwsze of erty w ramach konsorcjum (blok w Elektrowni Łagisza oraz w

Elektrociepłowni Żerań). Dodatkowo Spółka rozwija kompetencje w sektorze zarządzania obiektami oraz inf rastrukturą (spółka

FB Serwis; oczekujemy , że pierwsze zy ski stowarzy szonej spółki pojawią się już w 2017 r.). 

Limit poprawy na rynku nieruchomości – obecny poziom sprzedaży lokali wśród deweloperów będzie trudny do utrzy mania

w długim terminie. Ef ekt czy nników, które doty chczas napędzały popy t (niskie stopy procentowe, coroczne podwy żki wkładu

własnego, def lacja) będzie się osłabiał, co przy nadpodaży budowany ch mieszkań będzie skutkowało spadkiem cen na ry nku

pierwotny m. Negaty wny m czy nnikiem będzie także objęcie programem MdM ry nku wtórnego.

Czynniki ryzyka/wpływające negatywnie na wycenę:

Premia wobec grupy porównawczej – biorąc pod uwagę nasze prognozy , Budimex jest notowany z istotną premią w

stosunku do spółek z grupy  porównawczej. 

Kulminacja nakładów - z uwagi na ograniczony czas wy datkowania środków z UE, ry nek budowlany w Polsce charaktery zuje

się dużą cy klicznością, która przekłada się na kumulację inwesty cji w okresie kilku lat. W ty m czasie istotnie rosną ceny

materiałów oraz ceny wy konawców, co negaty wnie wpły wa na rentowność f irm budowlany ch. W br. w segmencie budowlany m

przy jmujemy marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 8%, natomiast w następny ch latach 7,9% - w naszej opinii są to dość

opty misty czne oczekiwania (średnia 2010-2014 wy nosi 7,7%).Analityk: Adam Anioł
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Podsumowanie inwestycyjne 

 

Poprawa koniunktury w budownictwie 
 

Od momentu dołączenia Polski do UE, krajowy rynek budowlany podlega cyklom w dużym stopniu 

uzależnionym od kolejnych tzw. perspektyw unijnych, na bazie których planuje się rozdysponowanie 

środków pieniężnych przypadających Polsce w ramach programów operacyjnych. Efektem powyższego jest 

kumulacja nakładów inwestycyjnych w okresie 3-5 lat, które powodują ponadprzeciętny przyrost 

produkcji budowlano-montażowej oraz dynamiczny wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Po zakończeniu 

intensywnego wydatkowania rozpoczyna się okres spowolnienia, który wpływa na zwiększoną konkurencję o 

kontrakty, a tym samym niższą rentowność firm budowlanych. Obecnie rynek budowlany, a w szczególności 

rynek infrastruktury drogowej jest w początkowej fazie nowego cyklu, którego szczyt przypadnie 

prawdopodobnie na lata 2017-2019. Z odczytami danych o produkcji budowlano-montażowej, 

skorelowane są przychody Grupy Budimex - w latach 2015-2019 spodziewamy się ich przyrostu 

średniorocznie o 8,1% (w latach 2008-2012 CAGR wyniósł 18,2%).  

 

Wyk. Przychody kwartalne Budimex na tle produkcji budowlano-montażowej 

 
Źródło: GUS, Sprawozdania Spółki, BM BGŻ BNP Paribas 

 

 

Lider na rynku infrastruktury drogowej 
 

Wg nowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, w 

najbliższej dekadzie nakłady na infrastrukturę drogową wyniosą blisko 170,0 mld PLN brutto (KFD + budżet 

państwa + środki z UE), a gros wydatków zostanie przeznaczone na budowę nowych dróg szybkiego ruchu – 

głównie dróg ekspresowych. Dodatkowo względem poprzedniej wersji, zostały zwiększone wydatki z KFD z 92,7 

mld PLN do 107,2 mld PLN oraz istotnie zwiększyła się liczba planowanych obwodnic (z 35 do 57). Biorąc pod 

uwagę zbliżające się wybory parlamentarne oraz fakt poczynienia zmian po licznych konsultacjach 

społecznych, naniesione zmiany traktujemy częściowo jako obietnice wyborcze, które zapewne nie 

zostaną spełnione w całości. 

 Mimo iż, przedstawiony w sierpniu zaktualizowany projekt przesuwa część wydatków z lat 2016-2017 na 

2019-2021 względem wersji z grudnia 2014 r., na okres 2017-2020 przypada kulminacja wydatków na 

poziomie ok. 25 mld PLN rocznie, czyli porównywalnie z 2011 r., w którym nakłady we wcześniejszej 

perspektywie były najwyższe. Poza wzrostem kosztów materiałów oraz wynagrodzeń w branży budowlanej, 

istnieje również ryzyko powtórzenia sytuacji z lat ubiegłych, kiedy firmy z branży dotknęły problemy z 

płynnością finansową  
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Grupa Budimex jako jedna z nielicznych firm budowalnych na minionym boomie budowlanym zbudowała 

obecną pozycję, a spowolnienie w branży wykorzystała do wzmocnienia kadry, przygotowując się na kolejne 

duże inwestycje infrastrukturalne. Potwierdzeniem tego jest nie tylko udział w niemal wszystkich przetargach 

organizowanych przez GDDKiA od połowy 2013 roku, ale przede wszystkim duża skuteczność w ich zdobywaniu 

mimo rosnącej konkurencji firm zachodnich (głównie z Włoch oraz Hiszpanii), które oferując niższe ceny chcą 

zdobyć udziały na nowym rynku. W przetargach organizowanych przez GDDKiA z nowej perspektywy, 

rozstrzygnięto oraz otwarto koperty już na blisko 42% budżetu Generalnej Dyrekcji (ok. 45 mld PLN) – na 

zbliżającym się półmetku, największym beneficjentem nowej perspektywy jest obecnie Budimex, którego 

oferta okazała się najlepsza w blisko 25% przetargów. Średnia cena w ofercie Spółki stanowi ok. 82,8% 

budżetu GDDKiA, natomiast w przypadku ofert pozostałych spółek jest to ok. 75,3%. Na dużą skuteczność 

Budimexu w zdobywaniu kontraktów drogowych składa się kilka czynników. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 

Grupa wykorzystała ostatnie lata na inwestycje w zasoby ludzkie, a w szczególności w kadrę biura 

technicznego oraz projektowego. Efektem tego jest wysoka skuteczność w przetargach typu „projektuj i buduj”, 

które choć bardziej skomplikowane, cechują się nieco wyższą rentownością. Istotnym czynnikiem było również 

długoletnie przygotowanie się na intensywny okres przetargów, co umożliwiło niemal 100% frekwencję w 

postepowaniach ofertowych. Istotnym czynnikiem pozostaje również stabilna kondycja bilansowa, która 

pozwala na otrzymanie wyższych gwarancji bankowych.  

Po 2Q, Grupa posiadała backlog o wartości blisko 7,0 mld PLN, z czego na infrastrukturę drogową 

przypadało 57%. Natomiast w najbliższym czasie z wysokim prawdopodobieństwem (wybór oferty przez 

GDDKiA) zostaną podpisane kontrakty na kolejne 2,8 mld PLN netto – największy z nich opiewa na kwotę 

1281 mln PLN i jest to budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Gdańsk – Elbląg. Biorąc pod uwagę średni 

czas kontraktu, czyli 22 miesiące (ok. 30 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego), przychody Grupy z 

segmentu infrastruktury drogowej zabezpieczone są do końca 2017 r. 

 

Wyk. Wartość brutto wygranych ofert* w mld PLN oraz udział w ogółem  

 
Źródło: GDDKiA, szacunki BM BGŻ BNP Paribas; *łącznie podpisane kontrakty oraz z informacją o wyborze oferty 

 

Tab. Prawdopodobne kontrakty podpisane przez Budimex w 3-4Q’15 w mln PLN 

Źródło: GDDKiA; *najniższa oferta – wysokie prawdopodobieństwo wyboru oferty, a następnie podpisania kontraktu 

Początek 

przetargu

Zlecenie 

zamówienia
Zadanie

Budżet netto 

GDDKiA

Liczba 

oferentów

Oferta netto 

Budimex
% budżetu Status

04.12.2013
S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin - granica woj. 

mazowieckiego i lubelskiego
298,4 9 234,6 78,6% wybór oferty

04.12.2013
S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec 

obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego
332,6 9 255,0 76,7% wybór oferty

21.06.2013 S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól (III) 269,8 8 153,2 56,8% otwarcie kopert*

21.06.2013 S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – (II) 228,2 8 158,0 69,2% wybór oferty

28.08.2014
S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY 

– ELBLĄG 
1181,3 4 1281,6 108,5% wybór oferty

21.08.2014
S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł 

Kiełpino
248,3 4 206,5 83,2% wybór oferty

14.08.2014 S-6 na odcinku Goleniów – Nowogard 366,7 6 279,6 76,2% wybór oferty

12.11.2014
Obwodnica miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-

61 – Odcinek A i Odcinek B
370,6 9 243,1 65,6% wybór oferty
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Mocna pozycja w segmencie deweloperskim 

 

Sprzyjające od końca 2013 roku otoczenie rynkowe, na które składają się miedzy innymi (1) rekordowo niskie 

stopy procentowe, (2) program rządowy MdM oraz (3) coroczna podwyżka wkładu własnego, przyczyniły się do 

rekordowej sprzedaży mieszkań w 2014 r. na poziomie 1685 lokali, co plasowało Budimex Nieruchomości na 

trzeciej pozycji wśród największych polskich deweloperów mieszkaniowych (Robyg 2118 lokali; Dom 

Development odpowiednio 1889). W przypadku Budimex Nieruchomości kontraktacji zdecydowanie pomogła 

oferta, która niemal idealnie wpisywała się w potrzeby rynkowe, w tym w warunki programu MdM. Po dwóch 

kwartałach br. spółka sprzedała kolejne 1079 mieszkań (+127,1%) i w naszej opinii cały rok zakończy 

kontraktacją na blisko 1943 lokali (+15,7%) – będzie to zasługa w dużej mierze przedsprzedaży w krakowskim 

osiedlu Avia, gdzie dotychczas wprowadzono do przedsprzedaży 2251 mieszkań z ok. 3500 planowanych, a do 

końca roku planowane jest powiększenie oferty o kolejne etapy. Pozytywnie odnosimy się również do 

ostatnich zakupów działek (Gdańsk, Warszawa), gdyż wysoka efektywność sprzedaży w ostatnich 

kwartałach przyczyniła się do rekordowo krótkiego czasu wyprzedaży mieszkań z oferty (1,5-2 kwartały) 

oraz z banku ziemi. 

 

Wyk. Przedsprzedaż, przekazania oraz oferta Budimex Nieruchomości 

 

Źródło: Sprawozdania Spółki, P – Prognozy BM BGŻ BNP Paribas 

 

Istotnej poprawy wyników finansowych Budimex Nieruchomości oczekujemy w latach 2016-2018, 

kiedy przypadnie okres przekazywania mieszkań z obecnego boomu sprzedażowego. Natomiast pod 

względem kontraktowym w najbliższych latach sprzedaż lokali na obecnym poziomie będzie trudna do 

utrzymania. Przemawia za tym przede wszystkim nadpodaż mieszkań, której nie będzie w stanie pokryć stabilny 

popyt na rynku pierwotnym. Efekt niskich stóp procentowych będzie malał, a dodatkowo zakupu mieszkań nie 

będzie wspierać rozszerzenie programu MdM o rynek wtórny oraz stopniowy rozwój rządowego programu 

mieszkań na wynajem.  

 

Spójna strategia na następne lata 

 

Na koniec czerwca br. w backlogu Grupy blisko 57% 

stanowiły zadania z infrastruktury drogowej, natomiast na 

koniec roku podsegment drogowy będzie stanowił 

nawet ponad 65% i poziom ten utrzyma się jeszcze 

przez najbliższe kwartały. Aby zapewnić sobie portfel 

zamówień na okres po kulminacji nakładów GDDKiA, 

Spółka zamierza wejść mocniej m.in. w segment 

kolejowy, w którym w latach 2015-2023 PKP PLK mają 

wydać ponad 64 mld PLN na inwestycje w ramach nowej 

perspektywy unijnej. Należy przy tym podkreślić, że 

najbardziej lukratywna część nakładów dla branży 

Mieszkania 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15P 4Q'15P 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

Zakontraktowane 275 278 478 654 499 580 380 484 765 681 837 742 1 685 1 943 1 379 1 249 

Przekazane 394 173 25 104 109 293 136 190 946 388 1 113 495 696 728 1 700 1 684 

W budowie (na koniec okresu) 858 1 517 2 425 2 751 3 066 3 187 - - 981 1 558 1 200 1 071 2 751 - - -

Przedsprzedane 480 730 1 197 1 745 2 138 2 425 - - 215 686 277 458 1 745 - - -

Nie przedsprzedane 378 787 1 228 1 006 935 762 - - 766 872 522 613 1 006 - - -

Ukończone 212 39 14 9 7 13 - - 386 70 401 393 9 - - -

Przedsprzedane 164 19 5 7 4 4 - - 233 55 239 305 7 - - -

Nie przedsprzedane 48 20 9 2 3 9 - - 153 15 162 88 2 - - -

Oferta razem 1 070 1 556 2 439 2 760 3 073 3 200 - - 1 367 1 628 1 601 1 464 2 760 - - -

Źródło: dla lat 2007-2014 nakłady wg sprawozdań PKP PLK 

2015* - nakłady wg Wieloletniego Programu Inwestycji 

Kolejowych do roku 2015; Nakłady na 2016-2013 wg Projektu 

uchwały Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku 

Wyk. Wydatki PKP PLK na inwestycje oraz 

planowane nakłady wg KPK do 2023 
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budownictwa kolejowego, czyli budowa nowych linii pochłonie maksymalnie 25-30% wszystkich 

wydatków. Choć nabyta w 2011 roku spółka PNI znajduje się obecnie w upadłości, Grupa zrealizowała już 

pierwszy istotny kontrakt na rynku kolejowym, będąc wykonawcą Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (wartość 

projektu 716 mln PLN brutto). Dodatkowo, aby zwiększyć swoje kompetencje, w bieżącym oraz przyszłym 

roku Grupa planuje wydać łącznie ok. 80-90 mln PLN na niezbędny sprzęt. Natomiast jeśli chodzi o same 

założenia zapisane w projekcie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, widzimy w nich „dwie strony 

medalu”. Mimo iż środki z UE są przyznane już od ponad roku, na chwilę obecną MIiR posiada dopiero projekt 

wydatkowania unijnych pieniędzy na infrastrukturę kolejową. Tym samym przetargi mocniej wystartują dopiero 

od przyszłego roku, a realne projekty rozpoczną się zapewne na początku 2017 roku. Przedstawione 

przesunięcie o ok. 2 lata inwestycji kolejowych względem drogowych, tworzy korzystną sytuację dla 

spółek budowalnych, w tym dla Budimexu, gdyż będą mogły uczestniczyć w obu cyklach 

inwestycyjnych. Natomiast z drugiej strony, PKP PLK po raz pierwszy ma do dyspozycji tak ogromną pulę 

środków, która w naszej opinii nie zostanie w pełni wydana. Państwowa spółka kolejowa, historycznie nie 

realizowała w pełni budżetów inwestycyjnych, co potwierdza kontrola NIK z 2012 r., wg której w latach 2007-2011 

PKP PLK wydały 15 mld PLN z planowanych 19,2 mld PLN (78%) oraz wydatki w roku 2014 (5,8 mld PLN vs. 

planowane 8,3 mld PLN). Dodatkowo biorąc pod uwagę obecne opóźnienia już na etapie przetargów oraz 

przyszłą kulminację zadań, należy się spodziewać, że otrzymane środki z UE nie zostaną w całości 

wykorzystane, czego efektem będą utracone potencjalne przychody spółek z branży budowlanej.  

Pozytywnie odnosimy się również do większego zaangażowania w budownictwie energetycznym. 

Obecnie Budimex realizuje w konsorcjum budowę bloku energetycznego Elektrowni w Turowie (na Spółkę 

przypada 22,31% czyli ok. 725 mln PLN), a także złożył oferty na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni 

Łagisza oraz w Elektrociepłowni Żerań – po ewentualnej wygranej oba projekty Budimex realizowałby w 

konsorcjum z General Electric.  

Po zakończeniu inwestycji z perspektywy unijnej, Spółka nowe możliwości wiąże z projektami PPP, w 

których ma już pierwsze doświadczenia (parking przy Hali Stulecia). Rozwój tego typu inwestycji wydaje się 

naturalną drogą pozyskiwania nowych środków na inwestycje przez samorządy, dlatego pozytywnie odbieramy 

plany Spółki. Grupa widzi również potencjał w rynku obsługi obiektów i infrastruktury, dlatego docelowo 

chciałaby przejąć kontrolę nad spółką FB Serwis, w której obecnie posiada 49% udziałów (akwizycji nie 

uwzględniamy w naszych prognozach). Szacujemy, że FB Serwis jeszcze do końca następnego roku będzie 

budować skalę, natomiast już w roku 2017 spółka powinna przynosić pierwsze zyski (2,9 mln PLN w 2017 

r.; 7,4 mln PLN w 2018 r.).  
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Prognozy finansowe  

 

Tab. Prognozy finansowe Grupy 

 
Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP Paribas 

 

Przychodowo trzeci kwartał w Grupie Budimex jest najlepszy w ciągu roku – spodziewamy się, że 

podobnie będzie równie w bieżącym roku – szacujemy osiągnięcie przychodów na poziomie 1611,7 mln PLN 

(+3,3%), przy czym segment budowlany będzie odpowiadał za ponad 94% powyższej kwoty. Działalność Grupy 

w miesiącach letnich z reguły jest mniej rentowna, co wynika z okresowego wzrostu cen materiałów oraz 

cen podwykonawców, dlatego naszym zdaniem rentowność z pierwszego półrocza będzie trudna do 

utrzymania. W 3Q’15 prognozujemy 83,8 mln PLN EBITDA (+16,4% r/r) oraz 59,9 mln PLN zysku netto, przy 

marżach odpowiednio 5,2% oraz 3,7%. 

Przychody Grupy istotnie skorelowane są z wynikami produkcji budowlano-montażowej – w związku z 

oczekiwaniami odnośnie jej dynamicznego wzrostu w latach kolejnych, w dłuższym terminie prognozujemy 

skokowy wzrost przychodów począwszy od 2016 roku (+17,2% r/r), co będą wspierały kontrakty drogowe 

(przychody z kontraktów typu „projektuj i buduj” pojawiają się dopiero po okresie projektowania), ale również 

segment nieruchomości, w którym do 

sprzedaży notarialnej trafi rekordowa liczba 

mieszkań – w latach 2016-2017 Budimex 

Nieruchomości przekaże ponad 4500 

mieszkań. Z uwagi na kulminację nakładów 

inwestycyjnych w latach 2017-2019, podobnie 

jak to miało miejsce podczas ubiegłego boomu 

budowlanego, spodziewamy się przede 

wszystkim wzrostu cen podwykonawców, 

tym bardziej że poza Budimexem, w 

kontraktach drogowych dominują spółki 

zagraniczne – powyższa sytuacja będzie 

miała największy wpływ na marże segmentu 

budowlanego, dlatego począwszy od roku 

2018 oczekujemy erozji marż w Grupie. 

 

2013 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2014 1Q'15 2Q'15 3Q'15P 4Q'15P 2015P 2016P 2017P

przychody 4749,5 834,0 1319,1 1559,6 1237,2 4949,9 846,4 1421,8 1611,7 1294,0 5174,0 6062,3 6869,1

zmiana r/r -21,9% -2,2% 6,8% 14,0% -4,4% 4,2% 1,5% 7,8% 3,3% 4,6% 4,5% 17,2% 13,3%

Seg. Budowlany 4 140,7  695,6 1264,3 1551,2 1206,4 4717,5 826,5 1340,9 1520,2 1194,3 4881,9 5 503,3  6 273,7  

Seg. Mieszkaniowy 225,2     138,8 58,3 13,5 39,9 250,6 104,9 48,8 58,9 21,8 234,4 397,0     430,0     

EBITDA 230,0 58,6 63,1 72,0 76,7 270,3 52,3 87,8 83,8 62,5 286,4 339,0 378,9

zmiana r/r -27,9% 17,7% 17,5% 15,5% 19,5% 17,6% -10,8% 39,0% 16,4% -18,5% 5,9% 18,4% 11,8%

EBIT 201,1 52,5 57,5 66,3 71,0 247,3 46,7 82,1 78,3 57,1 264,2 316,8 356,6

zmiana r/r -23,7% 23,3% 24,9% 20,4% 23,8% 23,0% -11,1% 42,8% 18,1% -19,6% 6,8% 19,9% 12,6%

Seg. Budowlany 136,3     24,0 48,7 58,2 65,5 196,4 32,7 66,2 73,5 52,1 224,5 246,5     281,4     

Seg. Mieszkaniowy 28,3       21,5 6,4 7,5 3,5 39,0 14,6 16,1 5,1 4,6 40,4 65,3       70,1       

zysk netto 169,1 43,1 44,3 48,6 57,9 193,9 37,7 69,4 59,8 45,7 212,6 257,4 292,1

zmiana r/r -42,4% 23,2% 34,9% 11,3% 0,6% 14,7% -12,6% 56,5% 23,2% -21,1% 9,6% 21,1% 13,5%

marża EBITDA 4,8% 7,0% 4,8% 4,6% 6,2% 5,5% 6,2% 6,2% 5,2% 4,8% 5,5% 5,6% 5,5%

marża operacyjna 4,2% 6,3% 4,4% 4,3% 5,7% 5,0% 5,5% 5,8% 4,9% 4,4% 5,1% 5,2% 5,2%

marża netto 3,6% 5,2% 3,4% 3,1% 4,7% 3,9% 4,5% 4,9% 3,7% 3,5% 4,1% 4,2% 4,3%

przepływy z działalności 

operacyjnej 312,7
-279,9 -50,9 271,5 545,3

486,1
-31,7 -89,2 - -

- - -

przepływy z działalności 

inwestycyjnej 158,5
-5,0 -4,2 -9,3 -30,5

-49,0
-1,9 -46,2 - -

- - -

przepływy z działalności 

finansowej -154,1
3,7 -299,2 -0,2 -4,5

-300,2
-3,7 -159,8 - -

- - -

Wyk. Marża brutto ze sprzedaży Budimex na tle cen 

produkcji budowlano-montażowej 

Źródło: GUS, Sprawozdania Spółki, BM BGŻ BNP Paribas 
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Analiza SWOT  

 

 

 

Źródło: BM BGŻ BNP 
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Wycena   

Wycenę Spółki sporządzono za pomocą: 

 metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (Free Cash Flow to Firm) FCFF; 

 metody porównawczej. 

 

Metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest jedną z najbardziej popularnych metod 

wyceny przedsiębiorstw. Według metody opartej na przepływach pieniężnych, wartość Spółki jest równa sumie 

(zdyskontowanych odpowiednim ważonym kosztem kapitału) przepływów pieniężnych, pomniejszonej o wartość 

długu netto. Wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały sporządzone przy zachowaniu 

następujących założeń: 

 stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na podstawie średniej rentowności 10-letnich obligacji 

skarbowych w 2014 r., która wynosi 3,5%; 

 premię za ryzyko rynkowe przyjmujemy na poziomie 5,5%; 

 nominalny koszt kapitału obcego przyjmujemy na poziomie 5%; 

 współczynnik beta przyjęliśmy na podstawie relewarowanej bety (czyli uwzględniającej stosunek 

zadłużenia do wartości kapitałów własnych) przy wskaźniku wyjściowym równym 1;  

 wzrost wolnych przepływów po okresie prognozy zakładamy w wysokości 2% w skali roku; 

 efektywna stopa podatkowa wynosi 19%; 

 szacunek nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy został oparty o plany inwestycyjne 

Spółki; dla ostatniego roku prognozy przyjmujemy wydatki inwestycyjne na poziomie 

amortyzacji; 

 nie zakładamy emisji nowych akcji; 

 wartość kapitału własnego w estymacji WACC jest wartością rynkową (szacowaną w wycenie 

DCF); 

 wszystkie wartości wyrażone są nominalnie; 

 cena akcji została wyliczona na dzień 07.09.2015 r. 

 

Metoda porównawcza z kolei przedstawia Spółkę na tle popularnych mnożników wyznaczonych dla spółek 

grupy porównawczej. Wartość Spółki szacowaliśmy na podstawie popularnych wskaźników P/E (stosunek ceny 

akcji do zysku spółki na jedną akcję), EV/EBIT (stosunek wartości przedsiębiorstwa liczonej jako suma wartości 

kapitałów własnych dla akcjonariuszy większościowych, długu netto oraz udziałów mniejszościowych spółki do 

zysku przed oprocentowaniem i opodatkowaniem) oraz EV/EBITDA (stosunek wartości przedsiębiorstwa liczonej 

jako suma wartości kapitałów własnych, długu netto spółki oraz udziałów mniejszościowych do zysku przed 

oprocentowaniem i opodatkowaniem powiększonego o amortyzację). Do wyceny porównawczej wykorzystaliśmy 

wskaźniki oparte na ubiegłorocznych wynikach oraz konsensusie analityków dla spółek zagranicznych o 

podobnym profilu działalności.  

Ostateczną cenę otrzymaliśmy, obliczając średnią ważoną z dwóch wartości – wyceny metodą FCFF oraz 

metodą porównawczą. Wyznaczona w ten sposób wartość jednej akcji Budimex jest bliska obecnej wartości 

rynkowej. Ostatecznie, wydajemy zalecenie NEUTRALNIE dla akcji Spółki z ceną docelową 193,53 PLN. 

Tab. Podsumowanie wycen 

 

 

 

 

 

 

waga

metoda DCF 199,51 80%

metoda porównawcza 169,59 20%

wycena Budimex 193,53

obecna cena akcji 187,80

potencjał wzrostu (%) 3,0%

wycena 1 akcji
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Tab. Wycena metodą DCF 

 

 

Tab. Analiza wrażliwości wyceny na przyjęte założenia 

 

Źródło: BM BGŻ BNP 

  

(mln PLN) 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P

Przychody 5 174,0 6 062,3 6 869,1 7 220,2 7 294,8 6 995,7 6 810,0 6 756,8 6 766,8 6 870,9

EBIT 264,2 316,8 356,6 366,9 360,0 337,1 326,7 321,2 318,4 320,7

Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

NOPLAT 214,0 256,6 288,9 297,2 291,6 273,1 264,6 260,2 257,9 259,7

Amortyzacja 22,2 22,2 22,3 23,0 23,4 23,9 24,1 25,3 26,8 27,5

CAPEX 67,7 67,2 22,3 23,0 23,4 23,9 24,1 25,3 26,8 27,5

Inwestycje w kapitał obrotowy 1,2 4,7 4,3 1,9 0,4 -1,6 -1,0 -0,3 0,1 0,6

FCFF 167,3 206,9 284,6 295,3 291,2 274,6 265,6 260,5 257,8 259,2

Stopa wolna od ryzyka 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

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

Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Koszt kapitału własnego 9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%

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

Koszt długu po opodatkowaniu 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

% kapitału własnego 88,1% 86,7% 85,9% 85,9% 86,5% 86,7% 86,8% 86,8% 86,8% 86,7%

% długu 11,9% 13,3% 14,1% 14,1% 13,5% 13,3% 13,2% 13,2% 13,2% 13,3%

WACC 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

Suma DFCF 1716,5

Wartość rezydualna (TV) 3812,4

Zdyskontowana TV 1718,0

Wartość działalności operacyjnej 3 434,6

Dług netto -1659,0

Wartość kapitału własnego 5093,6

Liczba akcji (mln szt.) 25,5

Wartość 1 akcji 199,51

Źródło: BM BGŻ BNP P - prognozy BM BGŻ BNP

wzrost FCFF w nieskończoność

199,51 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

-1% 207,62 213,65 220,69 229,04 239,07

-0,5% 198,46 203,49 209,29 216,07 224,10

0% 190,45 194,68 199,51 205,10 211,62

0,5% 183,39 186,97 191,04 195,69 201,07

1% 177,10 180,17 183,62 187,53 192,01

wzrost FCFF w nieskończoność

199,51 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

0,81 190,99 195,23 200,08 205,69 212,24

0,96 190,72 194,95 199,80 205,39 211,93

1,11 190,45 194,68 199,51 205,10 211,62

1,26 190,19 194,41 199,23 204,80 211,32

1,41 189,93 194,14 198,95 204,51 211,01

WACC

Beta
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Tab. Wycena metodą porównawczą 

 

Źródło: Bloomberg, BM BNP BGŻ S.A., *wartość dodatnia oznacza, że spółka jest relatywnie droższa od grupy porównawczej 

 

 

  

Kapitalizacja (EUR) 2015 P 2016 P 2017 P 2015 P 2016 P 2017 P 2015 P 2016 P 2017 P

Polska

ERBUD 100,6 10,3 9,7 9,2 8,5 8,2 7,8 16,2 14,3 12,9

ELBUDOWA 172,1 11,3 10,8 10,1 9,0 8,6 8,2 16,7 15,3 14,3

UNIBEP 90,2 10,9 8,9 8,7 9,1 7,6 7,6 15,8 12,1 11,8

TRAKCJA SA 104,1 8,0 14,2 10,8 6,0 8,7 7,2 9,2 17,5 12,3

TORPOL SA 57,5 6,2 11,6 9,4 4,6 6,6 5,7 7,9 15,3 12,4

MOSTALZAB 68,2 9,0 9,9 8,8 6,3 6,7 6,2 9,2 11,7 10,4

MEDIANA 95,4 9,6 10,4 9,3 7,4 7,9 7,4 12,5 14,8 12,3

Europa

SKANSKA AB-B 7 285,6 11,0 10,3 9,8 9,0 8,5 8,1 14,9 14,2 13,5

EIFFAGE 5 279,4 13,3 12,8 12,2 8,3 8,1 7,8 16,4 13,6 11,8

STRABAG SE-BR 2 416,8 8,5 7,9 7,4 3,7 3,5 3,4 13,7 11,9 11,1

BILFINGER SE 1 610,8 15,9 10,6 8,6 7,4 6,0 5,4 24,0 14,4 11,2

HOCHTIEF AG 5 181,4 8,7 8,3 7,9 5,3 5,2 5,0 20,1 17,2 15,4

VINCI SA 34 054,2 13,1 12,5 11,9 8,5 8,3 8,0 16,3 15,2 14,1

ACS 8 755,5 9,2 8,8 8,3 6,0 5,8 5,6 11,7 10,8 10,0

FERROVIAL SA 15 624,4 27,5 26,8 26,2 20,8 20,3 19,5 33,7 32,3 29,7

PORR AG 682,1 8,5 7,6 7,0 5,2 4,8 4,5 9,4 8,0 7,1

ASTALDI SPA 893,7 8,3 7,8 7,3 6,6 6,3 5,8 8,0 7,0 5,4

MOTA ENGIL SGPS 415,0 8,2 6,6 5,8 5,0 4,2 3,8 8,7 5,8 4,3

FCC 1 973,8 - - - 9,7 8,9 - 31,2 14,7 -

ACCIONA SA 3 700,1 15,7 15,0 14,3 8,1 7,8 7,6 21,7 18,5 16,2

ALSTOM 8 560,7 28,7 37,8 32,3 22,9 25,1 23,2 22,1 25,3 18,2

KPN (KONIN) NV 14 933,1 26,5 23,2 22,3 8,4 8,3 8,2 64,8 41,6 34,0

VEIDEKKE ASA 1 425,7 13,1 10,8 9,6 10,0 8,7 8,3 15,0 12,8 11,4

MEDIANA 4 440,8 13,1 10,6 9,6 8,2 7,9 7,6 16,3 14,3 11,8

Budimex 1 136,1 11,3 9,5 8,4 10,5 8,8 7,9 22,6 18,6 16,5

MEDIANA - spółki 

porównywalne
1 611 10,9 10,6 9,4 8,2 7,9 7,6 16,0 14,3 12,3

4,1% -10,9% -10,5% 27,0% 11,2% 4,5% 41,2% 30,0% 33,8%

Wycena 1 akcji (PLN) 169,59  

EV/EBIT EV/EBITDA P/E

Premia/dyskonto*
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Konkurencja Grupy Budimex 

 
Wyk. Kapitalizacja spółek o podobnym profilu działalności (w mln EUR) 

 

Źródło: BM BGŻ BNP Paribas, Bloomberg 

 

Mimo iż w Polsce Budimex należy do czołówki największych firm budowlanych, na tle konkurencji 

europejskiej wypada jako mniejsza firma o zasięgu lokalnym. W rankingu Deloitte European Powers of 

Construction 2014, Budimex nie zmieścił się w pierwszej 50-tce czołowych europejskich firm budowalnych – 

jedyną firmą z Polski, którą uwzględniono w rankingu był Polimex Mostostal (miejsce 50).  

Pod względem rentowności EBITDA (wyłączając one-offy) Budimex utrzymuje się w czołówce polskich firm 

budowalnych oraz mieści się w średniej dla europejskich podmiotów, którą zdecydowanie zawyżają największe 

firmy takie jak VINCI, Ferrovial czy Eiffage. Grupa zdecydowanie lepiej prezentuje się biorac pod uwagę 

rentowność netto, co jest efektem bardzo niskiego zadłużenia odsetkowego. Średnia rentowność netto Budimex 

w okresie 2007-2014 wyniosła 3,7%, natomiast dla spółek europejskich poziom ten wynosi odpowiednio 2,9%. 

Wspomniane niskie zadłużenie, które jest efektem realizowanej z powodzeniem strategii finansowania kapitału 

obrotowego poprzez inwestora oraz podwykonawców, powoduje iż kluczowy wskaźnik dług netto/EBITDA jest 

ujemny, co zdecydowanie pozytywnie wyróżnia Spółkę na tle europejskiej konkurencji. Relatywnie wysoka 

rentowność netto korzystnie wpływa również na zwrot z kapitału własnego (ROE), który w przypadku Budimexu 

wyniósł w latach 2007-2014 średnio 28,2% - dla spółek porównywalnych z Polski było to odpowiednio 13,9%, 

natomiast dla spółek z Europy zaledwie 7,9%. Na tle spółek z grupy porównawczej Budimex wyróżnia się 

również stopą dywidendy - w 2014 r. DY wyniósł 4,5%, natomiast średnia w spółkach zagranicznych wyniosła 

3,6%, dla spółek krajowych było to odpowiednio ok. 2,0%. 

 

Wyk. Marża EBITDA 

 

Źródło: Bloomberg; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń jednorazowych 
z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 
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Wyk. Marża netto 

 
Źródło: Bloomberg; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń jednorazowych 
z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 

 

Wyk. Dług netto/EBITDA 

 

Źródło: Bloomberg; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń jednorazowych 
z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 
 
 
 

Wyk. ROE 

 
Źródło: Bloomberg; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń jednorazowych 
z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 
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Wyk. Capex/EBITDA 

 

Źródło: Bloomberg; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń jednorazowych 
z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 

 

 

Wyniki finansowe Grupy w 2Q’15 

Wyk. Wyniki Grupy Budimex 

 
Źródło: Sprawozdania Spółki *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń 
jednorazowych z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 

 
W 2Q’15 Spółka osiągnęła 1421,8 mln PLN przychodów, czyli o 7,8% więcej niż rok wcześniej. Warto 

zaznaczyć, że utrzymano przy tym rentowność na sprzedaży brutto, która wyniosła mocne 9,4%. Mimo wzrostu 

kosztów sprzedaży r/r o 35,2% (8,5 mln PLN) oraz kosztów ogólnego zarządu o 12,2%, zanotowana marża 

operacyjna na poziomie 5,8% była najwyższa od 1Q’14 r. Efektem powyższego był niemal dwukrotnie większy r/r 

zysk EBIT (82,1 mln PLN;+42,8%). Po uwzględnieniu dodatniego saldo z działalności finansowej na poziomie 4,6 

mln PLN oraz zapłaconego podatku dochodowego (17,4 mln PLN) Grupa zaraportowała 69,4 mln PLN zysku 

netto (+56,5% r/r) co implikuje rentowność netto na poziomie 4,9%, czyli nieco wyższą niż wynikałoby to z efektu 

sezonowości (średnio 3,3% w latach 2010-2014). Względem odpowiedniego okresu ubiegłego roku poprawiła się 

również sytuacja gotówkowa – pozycja gotówkowa netto na koniec 1H’15 wyniosła 1,48 mld PLN, natomiast rok 

wcześniej było to 0,91 mld PLN. 

Wyniki Spółki odbieramy pozytywnie – na poziomie nominalnym oraz marżowo wyniki okazały się lepsze niż 

w odpowiednim kwartale ubiegłego roku, ale również przebiły konsensus rynkowy. Tym samym potwierdzają 

stopniowe ożywienie w sektorze budownictwa ogólnego, jak również w segmencie deweloperskim – w 2Q 

Budimex Nieruchomości przedsprzedał 580 mieszkań (+109% r/r) oraz przekazał notarialnie 293 lokali, czyli o 

69% więcej niż przed rokiem.  
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Działalność Grupy Budimex 

 

Grupa Budimex powstała na bazie Centrali Handlu Zagranicznego Budownictwa Budimex ponad 45 lat temu 

i początkowo wykonywała zlecenia budowlane głównie poza granicami Polski. Prywatyzacja przedsiębiorstwa 

nastąpiła w 1992 r., kiedy w ramach struktury funkcjonowało już blisko 20 spółek działających za granicą. Spółka 

zadebiutowała na warszawskiej GPW w 1994 r., natomiast 6 lat później pakiet większościowy (59,1%) Budimexu 

nabyła hiszpańska Grupa Ferrovial, która do dziś pozostaje inwestorem strategicznym w Grupie. Początek 

nowego tysiąclecia to reorganizacja oraz łączenie spółek z grupy, czego efektem jest powstanie Budimex 

Dromex – największa w Polsce firma generalnego wykonawstwa, która ostatecznie została połączona z Budimex 

w 2009 r. W 2011 roku, do Grupy dołączyło Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI), które specjalizuje się 

w obszarze budownictwa kolejowego – obecnie spółka ta pozostaje w upadłości likwidacyjnej, a za projekty 

kolejowe w Grupie odpowiada nowo utworzona spółka Budimex Kolejnictwo. Obecnie Grupa Budimex działa 

głównie na terenie kraju jako generalny wykonawca w sektorach infrastruktury m. in. drogowej, kolejowej i 

lotniskowej oraz budownictwa kubaturowego w przemyśle, energetyce oraz w segmencie nieruchomości 

mieszkalnych. Dodatkowo Grupa stopniowo zwiększa zaangażowanie w branży obsługi nieruchomości oraz 

obiektów infrastruktury (m.in. spółki FB Service, Budimex Parking Wrocław).  

 

Przychody Grupy dynamicznie rosły w czasie boomu budowlanego w latach 2010-2012 (CAGR 24,8%), 

natomiast w dwóch poprzednich latach z uwagi na spowolnienie w branży budowlanej spowodowane okresem 

przejściowym pomiędzy starą i nową perspektywą unijną przychody spadły poniżej 5 mld PLN. W działalności 

Grupy zostały wyodrębnione dwa segmenty: segment budowlany oraz segment deweloperski i zarządzania 

nieruchomościami. Pierwszy z nich odpowiada niemal za 95% przychodów, przy czym w ubiegłym roku 

wygenerował 79,4% EBIT całej Grupy przy marży operacyjnej na poziomie 4,2%. Z kolei segment nieruchomości 

odpowiadał za 15% zysku operacyjnego z marżą 15,6%. Relacja między udziałami segmentów w wynikach 

powinna utrzymać się w najbliższych latach, gdyż oczekujemy poprawy wyniku w obu dywizjach Grupy.  

 

Wyk. Sprzedaż oraz wynik operacyjny Grupy w podziale na segmenty 

 
 
Źródło: Sprawozdania Grupy; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń 
jednorazowych z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 

 

 

Z uwagi na skalę biznesu, segment budowlany decyduje o ostatecznym poziomie marży w Grupie na każdym 

poziomie rachunków wyników. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych marża brutto ze sprzedaży, marża EBIT 

oraz marża netto znalazły się w tendencji wzrostowej począwszy od 2012 r. jako efekt mniejszej konkurencji oraz 

taniejących surowców.  
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Wyk. Rentowność poszczególnych segmentów Grupy 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; *wyłączenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłączenie zdarzeń 
jednorazowych z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 

 
 

Wyniki Grupy, a w szczególności sprzedaż charakteryzuje się częściowo sezonowością, która wynika 

głównie ze specyfiki rynku budowlanego. W kontraktach na roboty budowlane w odniesieniu do terminu realizacji 

często wyłącza się okres zimowy od 15 grudnia do 15 marca. Efektem powyższego jest wynikowo słabszy 

pierwszy kwartał roku w firmach budowlanych. Sezonowość nie występuje w segmencie deweloperskim, gdzie 

sprzedaż notarialna odbywa się dopiero po terminie zakończenia projektów budowlanych.  

 

Wyk. Sezonowość przychodów (wykres lewy) oraz zysku z działalności operacyjnej Grupy Budimex 

(wykres prawy) w mln PLN 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

Zdecydowaną większość przychodów Budimex odnotowuje na terenie kraju, jednak w niedużej skali 

wykonuje również roboty za granicą, a w szczególności w Niemczech. Na rynku niemieckim Grupa w ostatnich 

latach prowadzi wyłącznie roboty warsztatowe. W 2014 r. przychody z rynku niemieckiego wyniosły 157,9 mln 

PLN (+1,1% r/r), a zanotowany zysk operacyjny 18,3 mln PLN (-8,9% r/r).  

 

Wyk. Sprzedaż geograficzna Grupy w mln PLN oraz struktura geograficzna sprzedaży 

 
Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 
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Budimex może pochwalić się mocną pozycją gotówkową, na koniec 2014 roku dług netto do EBITDA wynosił 

-6,1, czyli poziom gotówki netto przewyższał ponad sześciokrotnie raportowany zysk EBITDA. Silna pozycja 

rynkowa Grupy, umożliwia Spółce wydłużać maksymalnie terminy płatności, dzięki czemu kapitał obrotowy w 

znacznej części finansowany jest przez podwykonawców. Niemniej biorąc pod uwagę specyfikę branży 

budowlanej (zaliczki, terminy płatności oraz podzlecanie wykonawstwa) przy rachunku ww wskaźnika należy 

skorygować środki pieniężne o salda kwot oraz kaucji z tytułu umów o budowę, otrzymane zaliczki, a także saldo 

z tyt. dostaw i usług. Otrzymana w ten sposób wartość w ostatnich dwóch latach kształtuje się poniżej 2, a więc 

nadal relatywnie bezpiecznym.  

 

Wyk. Zadłużenie Grupy w mln PLN   

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; *wyłaczenie zdarzenia jednorazowego z pozostałych kosztów operacyjnych (-180,0 mln PLN); wyłaczenie zdarzeń 
jednorazowych z pozostałych przychodów operacyjnych (+194,1 mln PLN) oraz z pozostałych kosztów operacyjnych (-61,9 mln PLN) 

 

 

Wyk. Skorygowana gotówka netto w mln PLN 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

Wyk. Sprawy sądowe Grupy Budimex w mln PLN 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 
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Segment budowlany 

Wyk. Wyniki finansowe segmentu budowlanego w mln PLN  

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

Działalność w segmencie budowlanym obejmuje 

świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano-

montażowych, które można podzielić na budownictwo 

lądowo-inżynieryjne (infrastruktura) oraz budownictwo 

kubaturowe mieszkaniowe i nie mieszkaniowe.  

Od końca 2013 roku Budimex z kwartału na kwartał 

składa więcej ofert, przy czym w naszej opinii średnia 

wartość oferty nie dorówna wartości notowanym w latach 

2007-2010. Z jednej strony duża część większych 

inwestycji została zrealizowana, a z drugiej, w sektorze 

infrastruktury drogowej kontrakty podpisywane są na 

krótsze odcinki dróg. Po 2Q wartość nierozstrzygniętych 

kontraktów z udziałem Grupy wynosiła 3,5 mld PLN. 

 

Wyk. Oferty złożone w podziale na sektory w mln PLN (lewy wykres) oraz oferty ogółem narastająco po 

kwartałach w mln PLN (prawy wykres) 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

Wyk. Przychody segmentu w podziale na 

sektory w mln PLN 

Źródło: Sprawozdania Grupy 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

1Q
2013

2Q
2013

3Q
2013

4Q
2013

1Q
2014

2Q
2014

3Q
2014

4Q
2014

1Q
2015

2Q
2015

Przych…

0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%10,0%

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0

Zysk (strata) brutto na sprzedaży EBITDA Zysk netto

Marża brutto na sprzedaży Marża EBITDA Marża netto

0,01000,02000,03000,04000,05000,06000,0

Przychody ze sprzedaży

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1Q
2013

2Q
2013

3Q
2013

4Q
2013

1Q
2014

2Q
2014

3Q
2014

4Q
2014

1Q
2015

2Q
2015

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

EBITDA

Zysk netto

Marża brutto na sprzedaży

Marża EBITDA

Marża netto

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015P

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015P



 

strona 19 z 41 

 

Wyk. Kontrakty podpisane w podziale na sektory w mln PLN (lewy wykres) oraz kontrakty ogółem 

narastająco po kwartałach w mln PLN (prawy wykres) 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

W pierwszym półroczu 2015 Budimex podpisał kontrakty o wartości netto 2,88 mld PLN (+94,5% r/r) przy 

czym w samym drugim kwartale były to kontrakty za ponad 1,8 mld PLN (+208,8%). Przede wszystkim korzystnie 

należy postrzegać wzrost udziału kontraktów drogowych, w których Budimex ma największe kompetencje. 

Podobną dynamikę podpisanych kontraktów Grupa zanotowała tylko w 2010 oraz 2011 roku, zatem należy 

spodziewać się istotnego przyrostu przychodów w najbliższym okresie. Nasze oczekiwania potwierdza również 

poziom backlogu, który od końca ubiegłego roku systematycznie rośnie – po drugim kwartale wynosił blisko 7,0 

mld PLN. Poziom ten jest porównywalny z tym z okresu 2010-2011, niemniej do końca powinien przekroczyć 

nawet 8,5 mld PLN - znaczna część przetargów z perspektywy 2014-2020 nie została jeszcze rozstrzygnięta.   

 

Wyk. Backlog w podziale na sektory w mln PLN (lewy wykres) oraz dynamika r/r backlog ogółem 

 
 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

  



 

strona 20 z 41 

 

Segment deweloperski 

Wyk. Wyniki finansowe segmentu deweloperskiego w mln PLN  

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

Segment deweloperski i zarządzania nieruchomościami obejmuje przygotowanie gruntów pod inwestycje, 

prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań oraz 

wynajem i obsługę nieruchomości na własny rachunek.  

Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności 

mieszkania/lokalu na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy 

więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom. Nie 

jest zjawiskiem sezonowym ani porównywalnym rok do roku.  

Ostatnie kwartały były bardzo udane pod względem kontraktacji mieszkań – Budimex niemal idealnie 

czasowo wpasował się w ożywienie na rynku mieszkaniowym spowodowanym głównie przez rekordowo niskie 

stopy procentowe oraz rządowym wsparciem kupujących (MdM). Od 2Q’14 liczba mieszkań w budowie 

zwiększyła się ponad dwukrotnie do 3187 na koniec 2Q’15 (+110% r/r). Inwestycje ruszyły w Poznaniu oraz 

Krakowie, gdzie zaproponowana oferta w większym stopniu spełnia limity programu MdM. W ostatnich 4 

kwartałach Budimex Nieruchomości sprzedał 2211 mieszkań, kiedy średnia sprzedaż dla tego okresu w latach 

2010-2Q’15 wynosi 899 lokali.  

 

Wyk. Zmiana oferty mieszkaniowej 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 
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Rekordową liczbę sprzedaży (654) zanotowano w 4Q’14, co było spowodowane chęcią zakupu przed kolejną 

podwyżką minimalnego wkładu własnego w 2015 r. (z 5% do 10%). Początek br. również należy do udanych – w 

1H’15 sprzedano 1079 mieszkań, czyli 95% więcej niż przed rokiem. Wysoka efektywność sprzedaży w ubiegłym 

roku przyczyniła się do wyprzedania oferty ukończonych mieszkań – na koniec czerwca 2015 w ofercie 

znajdowało się tylko 13 ukończonych lokali (w tym 4 przedsprzedane). W najbliższych kwartałach spodziewamy 

się utrzymania efektywności sprzedaży, z uwagi na malejącą liczbę lokali niesprzedanych. Sprzedaż kolejnych 

etapów mieszkań z projektu Avia w Krakowie rozpoczęła się jeszcze w lipcu (172 mieszkania), natomiast w 

sierpniu do oferty dołączył IV etap osiedla Pod Słońcem w Warszawie (146 mieszkań) oraz III etap projektu przy 

ul. Rolnej w Poznaniu (163 mieszkań).  

 

Wyk. Oferta mieszkań (w budowie i ukończonych) oraz efektywność sprzedaży 

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP; *1Q=sprzedaż/niesprzedane z poprzedniego kwartału;**2Q=sprzedaż/średnia liczba niesprzedanych z 
dwóch poprzednich kwartałów 

 

Obecnie oferta mieszkaniowa Grupy skupia się na 3 miastach (Warszawa, Kraków, Poznań), niemniej 

początkiem 2Q’15 Budimex nabył działkę w Gdańsku (51 tys. m
2
, łączny koszt 46,4 mln PLN, średnia cena 1m

2
 

wyniosła 910 PLN). Łącznie w pierwszym półroczu Grupa nabyła grunty budowlane (dwie działki w Warszawie 

oraz dwie w Gdańsku) za ok. 200-250 mln PLN, które umożliwią budowę kolejnych 1600-2500 mieszkań. 

Efektem tego będzie wydłużenie czasu wyprzedaży mieszkań w latach z banku ziemi, który na początku roku był 

najniższy od kilku lat. Nie wykluczamy dalszych zakupów działek inwestycyjnych również w pozostałych 

największych polskich aglomeracjach, w cely dywersyfikacji banku ziemi. Na rekordowo niskich poziomach 

znalazł się okres wyprzedania oferty niesprzedanych mieszkań liczony w kwartałach. 

 

Wyk. Bank ziemi oraz czas wyprzedaży oferty  

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP; *=(mieszkania z banku ziemii + mieszkania w budowie)/sprzedaż mieszkań za 4 poprzednie kwartały; **= 
średnia liczba niesprzedanych z dwóch poprzednich kwartałów/ sprzedaż 
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Działalność pozostała 

Wyk. Wyniki pozostałej działalności w mln PLN  

 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 

 

Na pozostałą działalność składają się przede wszystkim wyniki poniższych spółek: 

 Elektromontaż Poznań – usługi elektroinstalacyjne, producent urządzeń elektroenergetycznych 

(92% udziałów); 

 Budimex Parking Wrocław – budowa, a obecnie administracja parkingiem podziemnym we 

Wrocławiu (udział 100%); 

 FB Serwis – usługi w projektach typu PPP (obsługa nieruchomości, kompleksowe utrzymanie 

infrastruktury, smart cities, usługi środowiskowe (49% udziałów). 

Wyniki segmentu za 2013 r. nie są porównywalne – w grudniu 2013 r. Budimex sprzedał spółkę Danwood 

(238,6 mln PLN), która zajmowała się budową domów. Wg Zarządu, wyniki spółki były zadowalające, pozytywnie 

przedstawiały się również perspektywy, jednak działalność nie wpisywała się w strategię Grupy stąd decyzja o 

sprzedaży.  

Mimo chęci sprzedaży pakietu kontrolnego (50,66%) w Elektromontaż Poznań oraz zapewnień o braku 

udziału w aukcji MSP dotyczącej 41,65% akcji spółki, Budimex w grudniu 2014 r. nabył wspomniane udziały za 

14,5 mln PLN. Powyższą decyzję Zarząd tłumaczył nowym planem odnośnie spółki – Budimex zamierza 

wydzielić nieruchomość z Elektromontażu Poznań, a następnie zrealizować na tym terenie projekt deweloperski. 

Natomiast cały pakiet udziałów w spółce docelowo ma zostać wystawiony na sprzedaż. Nowy plan Zarządu 

oceniamy neutralnie, z jednej strony Budimex może wejść w posiadanie działki inwestycyjnej przy niewielkim 

nakładzie finansowym, z drugiej strony sprzedaż pakietu akcji może być nadal problemem, tym bardziej bez 

głównego aktywa jakim jest grunt. W najgorszym przypadku Spółka pozostanie w strukturze Grupy do czasu 

dostatecznej poprawy wyników. W naszych prognozach nie uwzględniamy sprzedaży akcji E-P.   

Grupa największy potencjał rozwoju widzi w FB Serwis i docelowo chce posiadać pakiet kontrolny, aby móc 

w pełni konsolidować wyniki. Dynamiczny rozwój spółki jest efektem nie tylko rozwoju organicznego, ale również 

strategii przejęć na rynku, który jest dość rozdrobniony. Dzięki silnemu zapleczu finansowego w postaci Grupy 

Budimex oraz doświadczeniu podobnej spółki w Grupie Ferrovial, FB Serwis ma szansę zostać liderem w branży, 

której perspektywa w Polsce jest obiecująca. Z jednej strony rozrośnie się sieć dróg szybkiego ruchu, których 
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koszt utrzymania jest istotny, a z drugiej strony 

rośnie zapotrzebowanie na kompleksową obsługę 

miast w gospodarce odpadami oraz wzrasta liczba 

projektów typu PPP.   

Mimo znacznej dynamiki przychodów, które wg 

Zarządu wyniosą w br. ok. 100 mln PLN (135% 

r/r), spółka nadal przynosi straty. Głównym 

problemem jest nadal mała skala działalności, 

która nie pokrywa kosztów stałych. Spółka 

powinna być rentowna w najbliższych 2-3 latach – 

poza wzrostem organicznym, przyczynić się ma do 

tego prowadzona obecnie strategia przejęć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyk. Wyniki FB Serwis w mln PLN 

Źródło: Sprawozdania Grupy; BM BGŻ BNP 
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Rynek budowlany w Polsce 

 

Sektor budowlany w Polsce dzięki unijnym środkom oraz inwestycjom związanym z Euro 2012 zanotował 

dynamiczny wzrost w latach 2007-2011. W tym okresie produkcja budowlano montażowa średniorocznie rosła o 

15,8% osiągając w 2011 r. wartość na poziomie 103,2 mld PLN. Mimo ogólnoświatowego kryzysu finansowego, 

spowolnienie w branży pojawiło się dopiero w 2012 r., kiedy znaczna część inwestycji przed sportową imprezą 

dobiegała końca, a pozostała część branży zmagała się z przekroczonymi terminami oraz finansowaniem 

projektów, których koszty przekraczały kwoty składane w przetargach. Niesprzyjającym czynnikiem dla sektora 

była również druga fala kryzysu, która pokryła się z okresem oczekiwania na środki z nowej perspektywy unijnej 

na lata 2014-2020. Ubiegły rok był pierwszym od 2011 r., kiedy zaraportowano wzrost produkcji budowlano-

montażowej (+4,2% r/r), niemniej jest to nadal o 14,4% niżej niż w rekordowym roku.  

 

Wyk. Produkcja budowlano-montażowa (mln PLN) oraz jej struktura  

 

Źródło: GUS, opracowanie BM BGŻ BNP 

 

 

Wyk. Zmiana produkcji budowlano-montażowej 

(grudzień roku poprzedniego = 100) 

Dynamika produkcji budowlano-montażowej 

w 1Q’15 roku zdecydowanie przewyższała 

średnią z dekady 2005-2014, jak również 

średnią z lat 2012-2014, co było znacznym 

efektem ciepłej zimy, a tym samym wczesnej 

wiosny. Wzrost sektora spowolnił nieco w 

2Q’15, natomiast w całym 1H’15 produkcja 

budowlano montażowa wzrosła zaledwie o 

1% - przed rokiem było to 9,8%. Biorąc pod 

uwagę dobry 1Q’15 oraz to że, w branży 

budowlanej najmocniejszymi kwartałami są 

2Q oraz 3Q, należy spodziewać się wzrostu 

w całym 2015 roku, co byłoby 

potwierdzeniem odwrócenia negatywnego 

trendu w sektorze budownictwa. Większej dynamiki wzrostu produkcji budowlano–montażowej należy 

spodziewać się dopiero w latach 2016-2017, kiedy będą realizowane większe projekty z nowej perspektywy. 

Dużo zależy jednak od tempa rozstrzygnięć kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych, które obecnie 

nadal jest poniżej oczekiwań, w szczególności w segmencie kolejowym.  

 

Źródło: GUS, opracownie BM BGŻ BNP 
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Wyk. Ceny produkcji budowlano-montażowej (analogiczny okres roku poprzedniego=100) oraz zmiana 

produkcji budowlano montażowej (analogiczny okres roku poprzedniego=100) 

 
 

Źródło: GUS, opracownie BM BGŻ BNP 

 
 

Na poprawę w branży budowlanej wskazuje również publikowany przez GUS wskaźnik ogólnego klimatu 

koniunktury w budownictwie. Od początku 2013 r. różnica pomiędzy przedsiębiorstwami sygnalizującymi 

poprawę koniunktury, a firmami oczekującymi jej pogorszenia systematycznie z roku na rok maleje. Co istotne 

podobnie jak w latach 2001-2004, czyli przed okresem boomu budowlanego, wzrost powyższego wskaźnika 

wynika głównie ze spadku liczby przedsiębiorstw sygnalizujących pogorszenie koniunktury. W lipcowym odczycie 

(-1,0%), wskaźnik nie zdołał przekroczyć psychologicznego poziomu neutralnego (0,0%), a biorąc pod uwagę 

sezonowość sektora może już się to nie wydarzyć w tym roku. Należy przy tym nadmienić, iż w jednostkach 

dużych, czyli zatrudniających powyżej 250 pracowników, panuje zdecydowanie większy optymizm – podobnie jak 

w ubiegłym roku, wartość wsk. ogólnego klimatu koniunktury dla tej klasy wielkości firm zbliżyła się już do 

poziomu 10%. Niemniej nadal jest to zdecydowanie poniżej poziomów raportowanych w latach 2006-2007 (ok. 

40%).  

 

Wyk. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

Źródło: GUS 

 

Dane GUS odnośnie wykorzystania mocy produkcyjnych w budownictwie również potwierdzają poprawę 

koniunktury, przy czym poziom, który mógłby oznaczać jej przegrzanie jest bardzo odległy. W latach boomu 

przedsiębiorstwa raportowały wykorzystanie mocy na poziomie ok. 90%, a obecnie wartość ta jest nadal poniżej 

80%. W lipcu 2015 r. wykorzystanie mocy wzrosło r/r o 1 pkt. proc. i kształtowało się na poziomie 79%, przy 

czym zauważalna jest tendencja spadku odsetka przedsiębiorstw, które uważają własne moce jako zbyt duże 

(14%) w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, a tym samym wzrostu 

odsetka firm, które oceniają własne moce jako wystarczające (75%, jak również zbyt małe (11%). W przypadku 

portfela zamówień, ponownie największy optymizm panuje wśród największych firm, które liczą na realizację 

większych kontraktów z nowej perspektywy UE.  
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Wyk. Portfel zamówień (prognoza; lewy wykres) oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych 

w budownictwie (prawy wykres) 

 

Źródło: GUS 

 

 

W 2015 roku ruszyła nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020, w ramach której Polska otrzyma w tym 

okresie dofinansowanie z budżetu UE o wartości ponad 86 mld EUR (77,6 mld EUR z polityki spójności oraz 8,6 

mld EUR na rozwój obszarów wiejskich), czyli ponad 10 mld EUR więcej niż w minionej perspektywie 2007-2013. 

Dla branży budowalnej najistotniejszym programem jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 

na który w obecnej perspektywie przeznaczono minimalnie mniejszą kwotę 27,4 mld EUR (poprzednio 28,3 mld 

EUR). Priorytetem POIiS jest m. in. gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury 

technicznej oraz bezpieczeństwo energetyczne. Wg zapisów w programie największe finansowanie uzyska 

sektor transportowy (19,8 mld EUR), przy czym w porównaniu do ubiegłej perspektywy wzrośnie udział projektów 

z transportu kolejowego oraz miejskiego. Pozostałe środki powędrują głównie na ochronę środowiska (3,5 mld 

EUR) oraz do branży energetycznej (2,8 mld EUR). Biorąc pod uwagę średni stopień dofinansowania projektów 

w minionym programie, szacujemy wydatki w transporcie rzędu 34,7 mld EUR, w energetyce 9,9 mld EUR oraz 

5,9 mld EUR na rzecz ochrony środowiska – łącznie 50,5 mld EUR w latach 2014-2020, czyli ok. 10% mniej niż 

w poprzedniej edycji.  

 

Wyk. Środki dla Polski w ramach Polityki Spójności z budżetu UE w podziale na programy (mld EUR) 

 

Źródło: *w perspektywie 2014-2020 PO Innowacyjna Gospodarka został podzielony na PO Inteligentny Rozwój (8,6 mld EUR) oraz PO Polska Cyfrowa 

(2,2 mld EUR) 

 

Największym beneficjentem nowej perspektywy będą samorządy, które otrzymały niemal dwukrotnie większe 

środki, z których część również zostanie przeznaczona na infrastrukturę drogową oraz kolejową. Należy jednak 

podkreślić, że w latach 2007-2013 realizowane projekty były bardzo duże – wg rządowego portalu 

mapadotacji.gov.pl, w segmencie transportu inwestycje o wartości powyżej 50 mln PLN osiągnęły udział 88,6% 

wynosząc łącznie 147 mld PLN, z czego kontrakty realizowane przez GDDKiA oraz PKP wyniosły odpowiednio 

58,8 mld PLN oraz 31,2 mld PLN, a więc odpowiadały za 61,2% projektów powyżej 50 mln PLN. Zatem duże i 

priorytetowe inwestycje zostały już podjęte, tym samym kontrakty realizowane przez władze samorządowe będą 

zdecydowanie mniejszej wartości, ale ich liczba będzie o wiele większa. Przewidywana przez nas sytuacja 

tworzy korzystne warunki działania również dla średniej wielkości firm, które podobnie jak branżowi giganci 
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przetrwały ostatni kryzys w sektorze, a zdobyte doświadczenie chcą wykorzystać w projektach finansowanych z 

nowej perspektywy unijnej.   

 

Zwracamy przy tym uwagę, że realizacja projektów z nowej perspektywy unijnej w Polsce, może cieszyć się 

większym zainteresowaniem firm z Zachodu, które będą chciały zrekompensować wolniejszy wzrost inwestycji 

budowlanych w całej UE. Wg Komisji Europejskiej rynek budowlany w UE wzrośnie w tym roku o 2,1% oraz o 

3,5% w przyszłym, natomiast dla Polski szacunki wynoszą odpowiednia 5,6% oraz 5,2%. Należy pamiętać 

oczywiście o skali obu rynków, polski rynek w europejskim ma udział zaledwie ok. 3-4%.  

Z drugiej strony, ubiegłoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, ogranicza konkurencję ze 

strony spółek, które nie posiadają niezbędnego zaplecza majątkowego jak i doświadczonej siły podwykonawczej, 

tym samym nie znają specyfiki polskiego rynku budowlanego. Co więcej, nowelizacja wprowadza przymus 

zapłaty wykonawcom, jeszcze przed otrzymaniem zapłaty od inwestora. Na zmianie w zamówieniach 

publicznych powinny w największym stopniu korzystać duże przedsiębiorstwa, które dysponują wystarczającym 

kapitałem obrotowym. Mimo zwiększenia nacisku w przetargach na aspekty poza cenowe, nadal głównym 

kryterium wyboru oferty pozostaje cena, która odpowiada za 80-90% ostatecznej oceny. W następnej kolejności 

pod uwagę branę są gwarancje oraz termin realizacji, przy czym oferenci składają zazwyczaj tożsame wartości. 

Kolejne zmiany w ustawie mogą nadejść niebawem (najpewniej zajmie się tym nowy rząd na początku 2016 r.), 

gdyż do kwietnia 2016 r. Polska ma czas na dostosowanie prawa do nowych unijnych dyrektyw w sprawie 

zamówień publicznych. Celem zmian jest stworzenie prostszych i bardziej efektywnych procedur, które będą w 

większym stopniu dostosowane do uwarunkowań rynkowych. 

 

Infrastruktura drogowa 

Wyk. Autostrady oraz drogi krajowe na przestrzeni lat w km (wykres lewy) oraz produkcja budowlano-

montażowa w poszczególnych segmentach w mld PLN (wykres prawy) 

 

Źródło: GUS, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, MIiR 

 

Sieć drogowa w Polsce istotnie rozrosła się w ostatnich latach, jako efekt inwestycji przed EURO2012 

finansowanych w dużej części z funduszy unijnych. W ciągu ostatniej dekady łączna długość autostrad wzrosła 

blisko trzykrotnie i na koniec 2014 wynosiła 1553 km. O wiele większy wzrost nastąpił w przypadku dróg 

ekspresowych, których sumaryczna długość wzrosła z 231 km w 2005r. do 1472 km na koniec 2014 r. (+537%). 

Co istotne, wg Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) w najbliższych latach największy 

nacisk będzie kładziony na budowę dróg ekspresowych – wg założeń długość tego typu dróg ma wynosić 

docelowo ponad 3200 km w perspektywie roku 2020. Dodatkowo powstanie 59 obwodnic – w poprzednim 

projekcie mowa była o 35 obwodnicach o łącznej długości 366 km, przy czym 23% tej wartości miały stanowić 
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drogi ekspresowe. Niemniej biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, kiedy oferty w przetargach 

stanowiły 70-80% ceny wyjściowej, zaoszczędzone środki powinny wystarczyć również na budowę części 

projektów z listy rezerwowej. Mimo, że głównym założeniem nowego PBDK jest połącznie obecnie pojedynczych 

„nitek” najważniejszych dróg, cel ten nie zostanie spełniony bez pełnej realizacji projektów z listy rezerwowej, 

dlatego należy spodziewać się dalszych nakładów na infrastrukturę drogową w latach 2020+.  

 

Wyk. Plany dróg szybkiego ruchu w ramach PBDK oraz planowany typ nawierzchni 

Źródło: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, MIiR 

 

Interesującym aspektem jest również debata nad typem nawierzchni budowanych dróg szybkiego ruchu. Wg 

danych GDDKiA, obecnie w Polsce jest ok. 600 km dróg szybkiego ruchu w nawierzchni betonowej, co stanowi 

ok. 20% ogółem – średnio w Zachodniej Europie wartość ta wynosi ok. 40-50%. GDDKiA po wielokryterialnych 

analizach zdecydowała się zawrzeć w programie PBDK plan budowy 810 km nowych dróg w technologii 

betonowej, aby udział zbliżył się do europejskiej średniej. Głównym argumentem, który przemawia za wyborem 

wspomnianej metody jest większa trwałość, a tym samym niższe koszty utrzymania infrastruktury w dłuższym 

terminie. Spór miedzy lobbystami producentów cementu oraz asfaltu, o to która z metod jest tańsza i 

efektywniejsza nadal trwa, niemniej dla Budimexu jego rozstrzygnięcie będzie neutralne lub lekko pozytywne, 

jeśli pierwotne założenia w PBDK zostaną spełnione. Spółka posiada doświadczenie w budowie dróg z betonu, 

co przy zmniejszonej konkurencji pozostałych podmiotów krajowych (brak odpowiedniej technologii oraz 

doświadczenia, większe ryzyko odnośnie gwarancji) powinno przełożyć się na duże prawdopodobieństwo 

wygranej w części przetargów na budowę betonowych dróg – potwierdzeniem powyższej tezy jest wybór 

Budimexu na wykonawcę obwodnicy Suwałk (komunikat bieżący z dn. 12.08.2015 r.).  

 

00,51
1,52
2,53
3,5

1 2

Zadania zreal izowane i rea lizowane -  PBDK na lata 2011-2015

Zadania realizowane w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

(lista podstawowa)

Zadania realizowane w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

(lista rezerwowa)

00,51
1,52
2,53
3,54
4,5

1 2

Nawierzchnie istniejące i reazlizowane do 2016 - bitumiczne

Nawierzchnie istniejące i reazlizowane do 2016 - betonowe

Nawierzchnie planowane do 2020 - b itumiczne

Nawierzchnie planowane do 2020 - betonowe
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Wyk. Gęstość sieci dróg szybkiego ruchu (km nitki/1000 km
2
) 

Źródło: Eurostat, BM BGŻ BNP Paribas; Polska* - tylko autostrady 

 

Obecna łączna długość dróg szybkiego ruchu (3025 km) plasuje nas na 6 miejscu w Europie. Wyprzedzają 

nas w kolejności Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy oraz Wielka Brytania. Niemniej uwzględniając powierzchnię 

państw, nasza pozycja (18) znacznie się oddala się od liderów, gdzie na 1000km
2
 znajduje się ok 55-60 km dróg 

szybkiego ruchu. Cieszy natomiast fakt, że w dekadzie 2003-2013 nasza sieć drogowa rozrosła się o 331%, 

większą dynamikę zanotowała wyłącznie Irlandia (410%). Na koniec 2014 r. w Polsce na 1000 km
2
 przypadało 

blisko 10 km dróg szybkiego ruchu, natomiast zakładając terminowość realizacji projektów, w 2020 wartość ta 

może wzrosnąć do 15,6 km.   

Wg najnowszego projektu (z dn. 24 sierpnia 2015 r.) PBDK na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku 

zakłada nakłady inwestycyjne na infrastrukturę drogową w wysokości 168,3 mld PLN, a wg terminarza 

największe wydatki przypadną na lata 2017-2019 i tym 

samym przewyższą rekordowy 2011 rok, kiedy w ramach 

poprzedniej perspektywy wydano 26,3 mld PLN w jednym 

roku. Na samą budowę dróg szybkiego ruchu oraz 

obwodnic zostanie przeznaczonych 107,0 mld PLN, przy 

czym środki w ok. 68% będą pochodziły z Krajowego 

Fundusz Drogowego (KFD), natomiast pozostała część 

będzie dofinansowaniem ze środków unijnych. W okresie 

2014-2023 z budżetu państwa zostanie wydanych 46,8 mld 

PLN, które zostaną przeznaczone wyłącznie na utrzymanie 

oraz zarządzanie istniejącą siecią drogową. Pozostała 

część kwoty (14,5 mld PLN) stanowi wydatki jeszcze w 

ramach zadań realizowanych z PBDK na lata 2011-2015.  

 
 
  

Wyk. Źródła finansowania PBDK w mld PLN 

Źródło: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023; 

MIiR 
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Wyk. Wydatki na infrastrukturę drogową (wykres lewy) oraz założenia projektów PBDK (wykres prawy) 

w mld PLN 

 

Źródło: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, MIiR 

 
 
 
 

Pozytywnie odbieramy planowane realizowanie 

zadań z PBDK 2014-2023+ również poprzez 

drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (dssp), 

które będą finansowane pozabudżetowo, 

pozyskując środki z rynku. W tej formule 

planowane jest dokończenie budowy wybranych 

odcinków autostrad: A1 – koniec obwodnicy 

Częstochowy-Tuszyn; A2 – Mińsk Mazowiecki – 

Siedlce oraz A18 Olsztyn-Golnice. Dodatkowo nie 

wyklucza się realizacji projektów w formie innych 

spółek celowych zakładanych przez partnerów 

prywatnych, co przybliża GDDKiA do współpracy w 

formie PPP.  
 
 
 
  

Źródło: Projekt PBDK 2014-2023+ z 24 sierpnia 2015 r. 

Wyk. Plan inwestycji wg projektu PBDK 

2014-2023+ z 24 sierpnia 2015 r. 

00,51
1,52
2,53
3,5

1 2

Inwestycje ukończone lub w realizacj i

Nowe inwestycje ujęte w PBDK 2014-2023 z 24 sierpnia 2015 r .

Nowe inwestycje w formule dssp
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Rynek mieszkaniowy 

Na rynku mieszkaniowym od dwóch lat trwa poprawa nastrojów – pod względem sprzedażowym 2014 

r. pobił dobre wyniki zanotowane w roku poprzednim. W 2014 w sześciu największych miastach w Polsce 

(Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź) wprowadzono na rynek blisko 48 tys. mieszkań, czyli 

ponad 90% więcej niż rok wcześniej, kiedy pojawiło się dużo mniej mieszkań niż wynosiła średnia z okresu 2010-

2012 (25,1 vs 35,5 tys.). Sytuacja w roku 2013 była efektem wprowadzenia tzw. ustawy deweloperskiej, która 

umocniła pozycję nabywców względem deweloperów. Chcąc zdążyć przed wejściem w życie noweli, inwestorzy 

już w 2012 roku ogłaszali sprzedaż mieszkań w ramach nowych projektów, co przyczyniło się do rekordowej 

oferty rynkowej mieszkań po 2Q’12 na poziomie 57 tys. Od tego momentu deweloperzy w każdym kwartale 

wprowadzali na rynek mniej mieszkań niż sprzedawali, co przyczyniło się do stopniowego spadku oferty mieszkań 

do ok. 40 tys. w 1Q’14.  

W 2013 roku sprzedano 36 tys. mieszkań, czyli o 26% więcej niż średnio w trzech poprzednich latach, a 

dynamika sprzedaży przybrała na sile w końcówce roku, co było wynikiem splotu kilku rynkowych faktów. Mocny 

wpływ wywarło wprowadzenie (poprzez Rekomendację S dla banków) obowiązku posiadania wkładu własnego 

przez osoby kupujące na kredyt. Od początku 2014 r. należało posiadać 5% wartości kredytu, dlatego znaczna 

część potencjalnych kupujących zdecydowała się przyspieszyć podjęcie decyzji. Co istotne obowiązkowy udział 

wkładu własnego od początku br. podwoił się i w kolejnych latach rośnie o 5 p.p. rocznie. Sprzedaż w końcówce 

2013 r. została podbita również przez płatne rezerwacje, które umożliwiały podpisanie umowy w 2014 r. i 

skorzystanie tym samym z dopłat w ramach programu MdM.  

 

Wyk. Relacja wielkości oferty do sprzedaży dla 6 największych miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, 

Trójmiasto, Poznań, Łódź) oraz indeks cen mieszkań (1Q’09=100)  
 

 

 

Źródło: REAS, BM BGŻ BNP Paribas 

 

 

W 2014 roku sprzedano (43 tys.) co prawda mniej 

mieszkań niż wprowadzono (48 tys.), niemniej było to o 20% 

więcej niż w rekordowym roku 2013 oraz 48% więcej niż 

średnia z okresu 2007-2013. Sprzedaż kwartalna utrzymywała 

się na poziomie z 4Q’13, czyli ok. 10,7 tys. mieszkań – 

podobnie jak rok wcześniej, w 4Q’14 sprzedaż była wyższa niż 

w pozostałych w kwartałach, czego przyczyną również był 

wzrost wkładu własnego od stycznia 2015 r. Na rekordową 

sprzedaż w 2014 r. nałożyło się kilka czynników, a głównym z 

nich była relacja cen nieruchomości do poprawy koniunktury, 

co dodatkowo było wspierane przez historycznie niskie stopy 

procentowe. Liczony przez Centrum AMRON indeks 

Wyk. Indeks dostępności mieszkaniowej 

Źródło: Centrum AMRON, ZBP 
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dostępności mieszkaniowej M3
1
 na koniec 1Q’15 roku osiągnął historyczny poziom 192,3 pkt. 

Popyt na mieszkania stymulowany był również przez program MdM, który oddziaływał na rynek dwufazowo. Z 

jednej strony, w miastach gdzie wskaźnik wojewody, o który oparty jest limit cen w programie był bliski cenom 

rynkowym, kupujący korzystali z dopłat w większym stopniu (Gdańsk, Poznań, Łódź). Natomiast tam, gdzie ceny 

rynkowe przewyższały limit (Warszawa, Kraków, Wrocław), deweloperzy starali się dopasować ofertę schodząc z 

ceny, co wykorzystały również osoby, które zakup mieszkania traktują jako inwestycje, do czego argumentem są 

wspomniane niskie stopy procentowe oraz stabilne czynsze.  

 

Wyk. Mieszkania sprzedane oraz wprowadzone wraz z ofertą na koniec kwartału dla 6 największych 

miast 

Źródło: REAS, BM BGŻ BNP Paribas 

 

 

Efektem wysokiego popytu był wzrost cen mieszkań w 4Q’14, niemniej nadal poziom ten jest dużo niższy niż 

w latach 2009-2011 i nic nie wskazuje na to, że ceny będą silniej rosnąć. Rynek deweloperów w ostatnich latach 

istotnie zmienił się. Z uwagi na liczne modyfikacje ustawodawcze i nadzorcze oraz doświadczenia zeszłych lat, 

obecnie branża deweloperska zdecydowanie w większym stopniu stara się dopasować swoją ofertę do zdolności 

nabywczych klientów, tym bardziej, że sektor bankowy również zmienił politykę kredytową na bardziej racjonalną. 

Rok 2014 był wyjątkowo udany, a zanotowany mix czynników sprzyjających będzie trudny do powtórzenia, przy 

czym prognozy na br. wskazują na pojawienie się lekkiej nadwyżki mieszkań wprowadzonych nad sprzedanymi – 

w 2014 r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto była o 20,7 tys. większa niż rok wcześniej. Choć 

deweloperzy zachęceni popytem w ostatnich kwartałach informują o kolejnych nowych projektach, wydaje się że 

ceny mieszkań będą wspierane przez kolejne podwyżki limitów w programie MdM oraz wzrost liczby lokali wraz z 

rachunkiem powierniczym chroniącym wpłaty klienta, co będzie przyciągać kupujących jeszcze w fazie wczesnej 

budowy. Dodatkowo, stabilna sytuacja gospodarcza oraz niskie stopy procentowe przyczyniają się do wzrostu 

sprzedaży mieszkań o podwyższonym standardzie, co również będzie przekładało się in plus na średnie ceny 

rynkowe. Z drugiej strony presję na obniżkę cen na rynku pierwotnym może wywrzeć zwiększony popyt na rynku 

wtórnym, który będzie wynikał z objęcia również tego rynku programem MdM. Natomiast czynnikiem ryzyka, który 

może istotnie namieszać na rynku jest planowana nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywców – niekorzystne 

zmiany postulowane przez UOKiK mogą ponownie przyczynić się do nagłej podaży (chęć realizacji projektów na 

„starych” zasadach), co przy stabilnym popycie będzie wywierało negatywną presję na ceny.  

 

 

 

                                                      
1
 Wskaźnik jest wynikiem porównania średniego dochodu rozporządzalnego (dochód netto rodziny pomniejszony o minimum socjalne) oraz wartości 

raty spłaty kredytu potrzebnego na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2. Wartości Indeksu poniżej 100 punktów świadczy, iż przeciętna 
trzyosobowa rodzina będzie miała trudności z uzyskaniem wymaganego kredytu. Kształtowanie się wartości Indeksu M3 powyżej 100 punktów 
wskazuje, że w danym okresie zakup mieszkania przez przykładową rodzinę może być wsparty kredytem hipotecznym w większym stopniu. 
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Wyk. Mieszkania sprzedane oraz wprowadzone wraz z ofertą na koniec kwartału  

 
Źródło: REAS, BM BGŻ BNP Paribas 

 

Tendencje na warszawskim, krakowskim oraz poznańskim rynku mieszkaniowym wpisują się w ogólnopolskie 

trendy. Zwiększony wolumen transakcji można było zauważyć już w końcówce 2013 roku (wpływ obowiązkowego 

wkładu własnego), a w całym 2014 r. przybrał na sile, co było efektem stabilnych warunków makroekonomicznych 

oraz przedłużającej się deflacji, która zwiększała realne dochody jak również przyczyniła się do obniżki stóp 

procentowych, co skłaniało do korzystania z taniego finansowania i inwestycji w nieruchomości. Mimo iż średnie 

ceny za 1 m
2
 w Warszawie odbiegają od limitu w programie MdM o blisko 15%, część oferty deweloperów, która 

mieściła się w tym zakresie cieszyła się w 2015 r. dużą popularnością. Pierwsza połowa br. pod względem 

sprzedażowym również jest bardzo udana, co przy utrzymaniu tempa wprowadzania mieszkań do oferty, skutkuje 

dalszym skróceniem czasu wyprzedaży oferty do poziomu blisko 4 kwartałów – jeszcze trzy lata wcześniej 

wartość ta wahała się od ok. 6,5 dla Warszawy do 8-9 dla Krakowa.  

Warszawski rynek nieruchomości mieszkaniowych, mimo już obecnie ogromnej skali, w najbliższych latach, 

powinien osiągnąć większy przyrost niż pozostałe miasta. Aglomeracja warszawska to obecnie najbardziej 

atrakcyjny subregion dla usług biznesowych, finansowych oraz wyższych technologii. Jako największe miasto 

oraz główny ośrodek akademicki przyciąga najwięcej młodych osób, które najczęściej zostają na stałe. Wg 

najnowszych prognoz demograficznych GUS, Warszawa jako jedyna spośród największych miast Polski zwiększy 

swoją ludność ogółem do 2050 roku (+50 tys. osób). Co więcej wg prognoz, od 2020 do 2040 roku ludność w 

wieku produkcyjnym zwiększy się o blisko 10%, co w połączeniu z rozwojem gospodarczym, który będzie 

głównym motorem wzrostu dochodów rozporządzalnych ludności, zwiększy się popyt na mieszkania, w tym 

również na lokale o podwyższonym standardzie.  

 

Wyk. Prognozy GUS odnośnie ludności w głównych ośrodkach miejskich 

 
 
Źródło: GUS, BM BGŻ BNP Paribas 
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Czynniki kosztowe 

Zdecydowanie największymi czynnikami kosztowymi w budownictwie sa koszty wynagrodzeń, w tym najem 

podwykonawców oraz koszty materiałowe. Część kosztów materiałowych, jest przerzucana na podwykonawców, 

niemniej w dłuższym terminie wzrost cen podstawowych kruszyw, czy paliw wpływa pośrednio również na płace 

wykonawców. W ostatnich latach przyrost wynagrodzeń w sektorze budowlanym jest również mocno skorelowany 

z okresami kumulacji inwestycji, które przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na pracowników 

fizycznych jak również inżynierów. Tendencję potwierdzają dane GUS, wg których na przełomie 2011/2012 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w dziale obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosło blisko o 30% 

względem początku roku 2010 - w tym samym okresie wynagrodzenie ogółem wzrosło o 24%. Obecnie można 

zaobserwować kolejny cykl, którego szczyt przypadnie na lata 2017-2019, a więc istnieje szansa że 

wynagrodzenia w branży budowalnej ponownie zrównają się ze średnimi płacami w gospodarce.  

 

Wyk. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie z podziałem na działy (wykres lewy) 

oraz dynamika r/r przeciętnego wynagrodzenia brutto za 12 miesięcy (wykres prawy) 

 
Źródło: GUS, BM BGŻ BNP Paribas 

 

Ceny podstawowych materiałów w ostatnich trzech latach znajdują się w trendzie spadkowym, na co duży 

wpływ ma ogólna niekorzystna sytuacja na światowych rynkach surowcowych, czego efektem są o ponad połowę 

tańsze paliwa oraz o blisko 20% tańsza stal względem końca 2012 r. Niższa cena ropy wpływa pośrednio 

również na korzystniejsze dla branży ceny asfaltu. Natomiast w przypadku betonu, kluczowym czynnikiem 

niższych cen jest przyrost zdolności produkcyjnych producentów betonu – obecnie branża ma możliwość 

wytworzenia ok. 30-35 mln m
3
 betonu, co nawet w przypadku przewidywanej kumulacji robót budowalnych 

zostanie pokryte maksymalnie w ok. 70-80% (w 2014 r. produkcja betonu towarowego w Polsce osiągnęła 

poziom 19,2 mln m
3
). W najbliższych latach spodziewamy się wzrostu cen podstawowych materiałów 

budowlanych, niemniej biorąc pod uwagę (I) ich niski udział w kosztach rodzajowych, (II) możliwość przerzucenia 

zmian na podwykonawców oraz (III) możliwość przygotowania się na taką ewentualność, jako wniosek z 

poprzedniego boomu budowalnego, uważamy że niekorzystne zmiany cen nie powinny zagrozić podstawowej 

działalności firm budowlanych, przy czym mogą jedynie w mniejszym stopniu oddziaływać na ich rentowność 
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Wyk. Zmiany cen podstawowych materiałów (1Q’10=100) 

Źródło: Prezentacje Grupy Budimex, BM BGŻ BNP Paribas 
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Czynniki ryzyka 

 

1. Ryzyko makroekonomiczne – od wejścia Polski do UE, rynek budowlany w Polsce podlega cyklom 

uzależnionym od kolejnych tzw. perspektyw unijnych, w których planuje się rozdysponowanie 

przypadających na Polskę środki unijne. Efektem wspomnianych programów jest kumulacja nakładów 

inwestycyjnych w okresie 3-5 lat, które powodują ponadprzeciętny przyrost produkcji budowlano-

montażowej oraz dynamiczny wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Po zakończeniu intensywnego 

wydatkowania rozpoczyna się okres spowolnienia, który wpływa na zwiększoną konkurencję o 

kontrakty, a tym samym niższą rentowność firm budowlanych.  

 

2. Ryzyko płynności – specyfika działalności budowlanej wymaga znacznego kapitału obrotowego. 

Wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą negatywnie odbić się na obsłudze zobowiązań, w 

szczegółności zobowiązań krótkoterminowych.  

 

3. Ryzyko finansowania kontraktów – istotna część przyszłych kontraktów będzie realizowana dzięki 

środkom unijnym, wycofanie lub zamrożenie spowodowałoby znaczne straty w całej branży budowlanej 

w Polsce.  

 

4. Ryzyko związane z konkurencją – rosnąca oferta mieszkań w największych polskich aglomeracjach 

wywiera presję na ceny, co może negatywnie wpływać na wyniki Spółki. Rośnie również konkurencja w 

segmencie infrastruktury drogowej, co wymusza składanie ofert z niższymi cenami, efektem czego 

może spadać rentowność portfela zamówień. 

 

5. Ryzyko prawne - rynek mieszkaniowy podlega w ostatnim okresie czasu dynamicznym zmianom 

prawnym. Dodatkowo Spółka uczestniczy w wielu przetargach, które przebiegają w formie zamówień 

publicznych – wszelkie niekorzystne zmiany prawne oraz opóźnienia w ogłaszaniu i realizowaniu mogą 

wpłynąć na wyniki Spółki.  

 

6. Ryzyko związane z sezonowością – budownictwo w Polsce charakteryzuje się sezonowością ze 

względu na możliwe przestoje zimowe. Wszelkie odstępstwa od statystycznych warunków pogodowych 

mogą wpływać na przebieg kontraktów, a tym samym mogą mieć wpływ na wyniki Spółki. 

 

7. Ryzyko związane z podwykonawcami – Spółka część projektów realizuje przy pomocy zatrudnionych 

podwykonawców – w przypadku ich bankructwa, Spółka nadal odpowiada za kontrakt, a więc musi 

zapewnić jego ukończenie, co może wiązać się z poniesieniem większych wydatków niż początkowo 

zakładano. 

 

 

  



 

strona 37 z 41 

 

Tabele i prognozy 

Tab. Bilans 

 

 

 

  

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

AKTYWA 3 448,2 3 686,8 3 858,2 3 984,3 4 195,5 4 383,9 4 463,4

Aktywa trwałe 559,8 622,2 677,5 723,0 768,0 768,0 768,0

Wartości niematerialne i 

praw ne
3,0 4,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Rzeczow e aktyw a trw ałe 111,2 83,8 79,5 124,5 169,5 169,5 169,5

Pozostałe 445,6 534,4 593,5 593,5 593,5 593,5 593,5

Aktywa obrotowe 2 888,4 3 064,5 3 178,5 3 259,1 3 425,3 3 613,7 3 693,2

Zapasy 876,2 697,0 648,7 678,0 794,4 900,1 946,2

Należności krótkoterminow e 410,9 540,2 495,4 517,8 606,7 687,4 722,6

Środki pieniężne 1 317,7 1 658,8 1 726,7 1 755,5 1 716,3 1 718,3 1 716,7

PASYWA 3 448,2 3 686,8 3 858,2 3 984,3 4 195,5 4 383,9 4 463,4

Kapitał w łasny 433,1 645,2 522,5 586,3 586,3 586,3 586,3

Kapitał podstaw ow y 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8

Kapitał zapasow y 234,8 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2

Zysk skumulow any 47,6 383,6 276,1 339,9 339,9 339,9 339,9

Zobowiazania i rezerwy 3 015,1 3 041,6 3 335,7 3 398,0 3 609,2 3 797,6 3 877,1

Zobow iązania długoterminow e 382,4 348,0 412,6 423,4 430,1 432,8 431,6

w tym dług odsetkowy 76,0 34,4 46,3 57,0 63,8 66,5 65,3

Zobow iązania 

krótkoterminow e 
2 632,7 2 693,6 2 923,1 2 974,6 3 179,1 3 364,7 3 445,5

w tym dług odsetkowy 222,1 189,5 201,2 201,2 201,2 201,2 201,2

Źródło: BM BGŻ BNP P - prognozy BM BGŻ BNP
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Tab. Rachunek zysków i strat 

 

 

 

Tab. Rachunek przepływów pieniężnych  

 

 

 

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

Przychody ogółem 6 077,7 4 749,5 4 949,9 5 174,0 6 062,3 6 869,1 7 220,2

zmiana r/r 10,2% -21,9% 4,2% 4,5% 17,2% 13,3% 5,1%

Koszt sprzed. produktów, 

towarów i materiałów
-5617,8 -4354,0 -4517,3 -4723,2 -5523,5 -6261,5 -6589,8

Zysk ze sprzedaży 459,9 395,4 432,7 450,8 538,9 607,6 630,3

marża na sprzedaży 7,6% 8,3% 8,7% 8,7% 8,9% 8,8% 8,7%

EBIT 182,4 139,2 247,3 264,2 316,8 356,6 366,9

EBITDA 233,1 168,1 270,3 286,4 339,0 378,9 389,9

marża operacyjna 3,0% 2,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,1%

Saldo z działalności 

f inansow ej
26,3 2,6 1,2 5,1 3,9 2,3 2,2

Udział w  zyskach jednostek 

stow arzyszonych
-6,1 -4,7 -5,9 -4,2 -2,4 1,4 3,6

Zysk (strata) brutto 202,6 137,2 242,6 265,2 318,4 360,3 372,8

marża brutto 3,3% 2,9% 4,9% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2%

Podatek dochodow y -16,6 -30,0 -48,7 -52,5 -60,9 -68,2 -70,1

Zysk (strata) netto 186,0 107,2 193,9 212,6 257,4 292,1 302,6

marża netto 3,1% 2,3% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,2%

Źródło: BM BGŻ BNP P - prognozy BM BGŻ BNP

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

Przepływy z działalności 

operacyjnej
-44,1 312,7 486,1 233,6 274,9 310,1 323,8

Zysk brutto 202,6 331,3 242,6 265,2 318,4 360,3 372,8

Amortyzacja 50,7 28,9 23,0 22,2 22,2 22,3 23,0

Zmiana kapitału obrotow ego -105,3 24,5 163,9 1,2 4,7 4,3 1,9

Przepływy z działalności 

inwestycyjnej
-98,7 158,5 -49,0 -67,7 -67,2 -22,3 -23,0

Nakłady inw estycyjne 

(CAPEX)
-24,1 -13,6 -16,1 -67,7 -67,2 -22,3 -23,0

Przepływy z działalności 

finansowej
-291,0 -154,1 -300,2 -137,1 -246,8 -285,9 -302,4

Dyw idenda -280,1 -112,1 -302,5 -148,8 -257,4 -292,1 -302,6

Spłata kredytów  netto -11,7 -10,6 -6,2 -0,3 4,9 1,3 0,8

Odsetki -4,3 -1,5 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Zmiana stanu środków 

pieniężnych
-433,8 317,0 136,8 28,8 -39,1 1,9 -1,6

Środki pieniężne:

na początek okresu 1740,5 1272,6 1589,6 1726,7 1755,5 1716,3 1718,3

na koniec okresu 1306,7 1589,6 1726,7 1755,5 1716,3 1718,3 1716,7

Źródło: BM BGŻ BNP P - prognozy BM BGŻ BNP
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Tab. Wskaźniki finansowe 

 

 

 

 

  

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

EPS 7,28 4,20 7,60 8,33 10,08 11,44 11,85

DPS 10,97 4,39 11,85 5,83 10,08 11,44 11,85

Dividend yield 5,9% 2,4% 6,4% 3,2% 5,5% 6,2% 6,4%

BVPS 17,0 25,3 20,5 23,0 23,0 23,0 23,0

P/E 25,4 44,1 24,4 22,2 18,3 16,2 15,6

P/BV 10,9 7,3 9,0 8,1 8,1 8,1 8,1

P/S 0,78 0,99 0,95 0,91 0,78 0,69 0,65

P/CE 20,0 34,7 21,8 20,1 16,9 15,0 14,5

EV/EBIT 16,8 22,0 12,39 11,60 9,67 8,6 8,35

EV/EBITDA 13,1 18,2 11,33 10,70 9,04 8,1 7,86

EV/S 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

Źródło: BM BGŻ BNP P - prognozy BM BGŻ BNP

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

rentow ność na sprzedaży 7,6% 8,3% 8,7% 8,7% 8,9% 8,8% 8,7%

rentow ność EBITDA 3,8% 3,5% 5,5% 5,5% 5,6% 5,5% 5,4%

rentow ność EBIT 3,0% 2,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,1%

rentow ność netto 3,1% 2,3% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,2%

ROA 5,4% 2,9% 5,0% 5,3% 6,1% 6,7% 6,8%

ROE 42,9% 16,6% 37,1% 36,3% 43,9% 49,8% 51,6%

dynamika przychodów 10,2% -21,9% 4,2% 4,5% 17,2% 13,3% 5,1%

dynamika EBITDA 41,3% -27,9% 60,8% 5,9% 18,4% 11,8% 2,9%

dynamika EBIT 35,5% -23,7% 77,7% 6,8% 19,9% 12,6% 2,9%

dynamika EPS 111,8% -42,4% 80,9% 9,6% 21,1% 13,5% 3,6%

dług/aktyw a 8,6% 6,1% 6,4% 6,5% 6,3% 6,1% 6,0%

dług/kapitał w łasny 68,8% 34,7% 47,4% 44,0% 45,2% 45,7% 45,4%

dług/EBITDA 1,3 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7

płynność bieżąca 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

płynność szybka 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

płynność gotów kow a 0,50 0,62 0,59 0,59 0,54 0,51 0,50

rotacja zapasów  (dni) 52,6 53,6 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8

rotacja należności (dni) 24,7 41,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

rotacja zobow iązań (dni) 87,0 105,7 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

cykl rotacji gotów ki (dni) -9,7 -10,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

WACC 9,8% 9,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

ROIC 19,6% 15,4% 23,1% 27,8% 30,4% 33,9% 34,8%

EVA (mln) 73,7 40,5 122,7 145,2 181,2 212,8 220,9

FCFF (mln) 279,6 103,6 43,4 167,3 206,9 284,6 295,3

Źródło: BM BGŻ BNP P - prognozy BM BGŻ BNP
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przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał 
zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. 

 

 

 
 

ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa 
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303 
e-mail: biuro.maklerskie@bmbgz.pl  
www.bgzbnpparibas.pl  

 

Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 

 

EV – (enterpise vaue – wartosć ekonomiczna) dług netto + wartość rynkowa  

EBIT – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) -  zysk operacyjny 

EBITDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i 

amortyzacją 

ROE – (return on equity – zwrot na kapitale własnym) – iloraz rocznego zysku netto oraz średniego stanu kapitałów własnych  

ROA - (return on assets – zwrot na aktywach) – iloraz rocznego zysku netto oraz średniego stanu aktywów 

NAV – wartość aktywów netto (aktywa – zobowiązania) 

P/CE – iloraz kapitalizacji oraz zysku wraz z amotyzacją 

EBIT/EV – iloraz zysku operacyjnego oraz wartośći ekonomicznej 

P/E (lub C/Z) – (price earnings ratio – wsk. cena / zysk) – iloraz ceny oraz rocznego zysku netto przypadającego na jedną akcję 

P/BV (lub C/WK) – (cena/wartość księgowa) – iloraz ceny oraz wartości księgowej przypadającej na jedną akcję 

EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji 

DPS – (dividend per share – wsk. stopy dywidendy) – iloraz dywidendy na jedną akcję oraz ceny rynkowej jednej akcji 

BVPS - (wsk. wartości księgowej na jedną akcję) – iloraz kapitału własnego oraz liczby akcji  

BVPS - (wsk. wartości księgowej na jedną akcję) – iloraz kapitału własnego oraz liczby akcji  

Dług netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży 

Yield – w przypadku nieruchomości: stosunek przychodów z najmu do wartości nieruchomości 

NOI – (net operating income) – różnica pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi nieruchomości komercyjnej 

NWC – (net working capital) = zapasy + należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług – zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług 

  

Zespół ds. Doradztwa Inwestycyjnego telefon adres email

Jerzy Nikorowski 22 507 52 71 jerzy.nikorow ski@bgzbnpparibas.pl

Kamil Hajdamowicz 22 507 52 76 kamil.hajdamow icz@bgzbnpparibas.pl

Michał Krajczewski 22 329 43 40 michal.krajczew ski@bgzbnpparibas.pl

Adam Anioł 22 329 43 43 adam.aniol1@bgzbnpparibas.pl

Zespół ds. Obsługi Rynku Wtórnego telefon adres email

Damian Zemlik 22 507 52 72 damian.zemlik@bgzbnpparibas.pl

Paulina Rudolf 22 507 52 73 paulina.rudolf@bgzbnpparibas.pl

Grzegorz Leszek 22 329 43 55 grzegorz.leszek@bgzbnpparibas.pl

Monika Dudek 22 329 43 24 monika.dudek@bgzbnpparibas.pl

Przemysław Borycki 22 329 43 22 przemysław .borycki@bgzbnpparibas.pl

Sławomir Orzechowski 22 329 43 54 s.orzechow ski@bgzbnpparibas.pl

Zespół ds. Obsługi Rynku Pierwotnego telefon adres email

Marek Jaczewski 22 329 43 53 marek.jaczew ski@bgzbnpparibas.pl

Internetowe serwisy transakcyjne

Zlecenia na GPW i New Connect https://makler.bmbgz.pl/

Zapisy w ofertach publicznych (IPO) https://emisja.bmbgz.pl/

Centra Obsługi Produktów Inwestycyjnych

Białystok ul. Suraska 3 a 85 744 21 08 Poznań ul. Piekary 17 61 858 26 81

Ciechanów ul. 17-go Stycznia 60 23 674 13 52 Radom ul. Traugutta 29 48 361 22 71

Kielce ul. Sienkiewicza 47 41 248 14 95 Siedlce ul. Joselewicza 3 25 640 90 46

Nowy Sącz ul. Nawojowska 4 18 443 53 91 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 5 15 823 89 87

Opole ul. Rynek 24/25 77 454 43 64 Warszawa ul. Grzybowska 4 22 581 54 51

http://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp
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ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa 
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303 
e-mail: biuro.maklerskie@bmbgz.pl  
www.bgzbnpparibas.pl 

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i 

Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

Nadzór nad działalnością BM BGŻ BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została opracowana 

wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A.) 

 

Raport jest udostępniany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany w charakterze lub traktowany jako 

oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wszelkie 

informacje i opinie zawarte w powyższym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM Banku BGŻ BNP 

Paribas S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM Banku BGŻ BNP 

Paribas S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii 

inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i ewentualne szkody poniesione w ich 

wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Dokument ten został przygotowany przez BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z 

zastosowaniem metodologicznej poprawności, zachowaniem należytej staranności i obiektywizmu. Korzystając z tego dokumentu, nie należy go 

traktować jako substytutu do przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani dokument ten, ani żaden jego fragment nie jest poradą 

inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie BM 

Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.  

 

Raport przygotowany przez BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia go i nie jest planowana 

jego aktualizacja, o ile nie nastąpią zmiany lub nie pojawią się nowe istotne informacje i okoliczności, będące podstawą wydania danej 

rekomendacji. Data sporządzenia raportu jest datą pierwszego udostępnienia rekomendacji do dystrybucji. Powielanie bądź publikowanie 

niniejszego opracowania lub jego części bez zgody BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione.  

 

BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przyjęło następującą metodologię w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji w instrument 

finansowy będący przedmiotem Raportu w okresie 12 miesięcy od dnia wydania raportu:  

Kupuj – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi co najmniej 10%;  

Neutralnie – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajduje się w przedziale (-10%; + 10%);  

Sprzedaj – oczekiwany spadek zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%.  

 

Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie wykorzystywanych 

w literaturze fachowej. Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe 

zyski, przepływy pieniężne i wiele innych. Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą różnić się od tych przyjętych 

do wyceny. Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wrażliwa na ich zmianę. Wycena DCF: Metoda DCF bazuje na 

spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Jej mocne strony to uwzględnienie przyszłych zmian w wolnych 

przepływach pieniężnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony to duża liczba parametrów, które należy oszacować oraz wrażliwość 

wyceny na zmiany tych parametrów. Wycena metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej 

spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF, liczba parametrów 

wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników rynkowych wyselekcjonowanych spółek. Słabe strony, to przede wszystkim problem 

selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku.  

 

Pomiędzy BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w §9 

i §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.  

 

Osoby sporządzające niniejszą rekomendację/analizę/opracowanie:  

- pobierają stałe wynagrodzenie niezależne od wydanego zalecenia, ceny docelowej, czy trafności rekomendacji i nie jest ono zależne od 

wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  

- nie pełnią funkcji kierowniczych i nie zajmują stanowisk w organach nadzorczych Spółki i nie są z nią powiązane żadną umową.  

 

Spółka nie posiada akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. , a podmioty powiązane z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. nie posiadają akcji Spółki. 

Niniejsza rekomendacja/analiza/opracowanie nie została udostępniona emitentowi przed datą pierwszego ich udostępnienia do dystrybucji.  

 

Wykaz rekomendacji/analiz/opracowań/komentarzy sporządzanych przez BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wraz z informacją dotyczącą 

proporcji udzielanych rekomendacji „kupuj”, „sprzedaj”, „neutralnie”  jest dostępny na stronie :  

http://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/komentarze-biura-maklerskiego.asp  

http://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/komentarze-biura-maklerskiego.asp

