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Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie w czasie
inwestycji w energetyce wp³ywaj¹ na negatywne postrzeganie spó³ek z bran¿y
budowlanej przez gie³dowych inwestorów. Mirbud jest grup¹ budowlan¹, której
perspektywy wydaj¹ siê byæ lepsze ni¿ w przypadku konkurencji. Wysoka dynamika
wzrostu przychodów, a w szczególno�ci wysoka rentowno�æ wyró¿niaj¹ spó³kê na
tle bran¿y.

Skokowy wzrost przychodów i systematyczna poprawa rentowno�ci
Mirbud jest spó³k¹, która w bardzo dynamicznym tempie zwiêksza obroty, a jednocze�nie poprawia
efektywno�æ dzia³alno�ci. Spó³ka nale¿y do najbardziej rentownych z notowanych spó³ek
budowlanych. W naszych prognozach zak³adamy, ¿e w kolejnych latach nie uda siê jej utrzymaæ
równie rekordowych poziomów zyskowno�ci, jednak spó³ka nadal  powinna nale¿eæ do najbardziej
zyskownych w bran¿y.

Wyniki IV kwarta³u 2010 i prognoza spó³ki na rok 2011
Sprzeda¿ w 2010 roku nie osi¹gnê³a zak³adanego przez Zarz¹d poziomu, z powodu
nieplanowanego objêcia wiêkszo�ciowych udzia³ów i konsolidacji wyników spó³ki realizuj¹cej
budowê Centrum Hal Targowych (pierwotnie kontrakt CHT by³ zleceniem zewnêtrznym). Spó³ka
ponownie poprawi³a mar¿e na wszystkich poziomach, dziêki czemu zyski, mimo ni¿szych
przychodów, okaza³y siê wy¿sze ni¿ prognoza Zarz¹du. Wed³ug szacunków spó³ki na rok 2011
Mirbud osi¹gnie przychody rzêdu 520.7 mln PLN oraz wygeneruje 43.7 mln PLN zysku netto.
Przyjête przez nas za³o¿enia s¹ bardziej ostro¿ne. Zak³adamy wzrost obrotów do 508 mln PLN
i 39 mln PLN zysku netto.

Wycena i rekomendacja
Wycenê Mirbudu przeprowadzili�my metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych (DCF)
oraz metod¹ porównawcz¹. Na podstawie naszych prognoz warto�æ jednej akcji spó³ki szacujemy
na 5.28 PLN, co oznacza 12.3% potencja³ wzrostu, dlatego wydajemy rekomendacjê akumuluj.
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Mirbud S.A. rel.WIG

Przychody EBIT EBITDA
Zysk 

brutto
Zysk 
netto

EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*
EV

/EBIT*
EV

/EBITDA*
ROE (%)

2009 214.5 24.7 31.5 18.1 13.9 0.31 0.5 1.7 15.2 2.8 14.6 11.4 18.3

2010 301.1 42.9 50.2 36.5 26.8 0.36 0.5 2.4 13.2 1.9 11.7 10.0 14.7

2011p 508.1 60.7 72.6 50.5 39.1 0.52 0.7 3.0 9.0 1.6 8.2 6.9 17.7

2012p 591.1 70.4 82.5 59.1 45.8 0.61 0.8 3.6 7.7 1.3 7.1 6.1 17.1

2013p 677.9 75.2 87.6 62.9 48.8 0.65 0.8 4.2 7.2 1.1 6.7 5.7 15.5

p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN; * wska�niki zosta³y wyliczone przy cenie rynkowej spó³ki na poziomie 4.7 PLN za akcjê

Max/min 52 tygodnie (PLN) 4.75 / 2.71

Liczba akcji (mln) 75.0

Kapitalizacja (mln PLN) 353

EV (mln PLN) 501

Free float (mln PLN) 157

�redni obrót 3 mies. (mln PLN) 0.57

G³ówny akcjonariusz Mirgos Jerzy

% akcji, % g³osów 42.2/42.2

1 m 3 m 12 m

Zmiana ceny (%) 5.5 0.9 63.4

Zmiana rel. WIG (%) 0.9 1.8 19.8
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2Mirbud

Analiza SWOT
Mocne strony
q niedu¿a spó³ka o dynamicznym wzro�cie przychodów i zysków (�rednioroczne tempo wzrostu

obrotów w ostatnich 5 latach wynios³o 24%)

q wysoka rentowno�æ

q zdywersyfikowana dzia³alno�æ w sektorze budowlanym (budownictwo drogowe i kubaturowe)
oraz deweloperskim (deweloper mieszkaniowy i �wiadczenie us³ug wynajmu)

S³abe strony
q relatywnie wysokie (na tle bran¿y) zad³u¿enie (zad³u¿enie netto kapita³ów w³asnych na poziomie

0.7 wg stanu na koniec 2010 roku)

Szanse
q oczekiwane du¿e inwestycje w energetyce napêdzane konieczno�ci¹ zast¹pienia zu¿ytych

krajowych mocy wytwórczych

q rosn¹ce tempo wzrostu gospodarczego zachêcaj¹ce do inwestycji przedsiêbiorstwa z sektora
prywatnego (rozbudowa zak³adów produkcyjnych, itp.)

q szansa na skorzystanie z inwestycji w budownictwie drogowym w Kazachstanie

q relatywnie korzystne warunki pogodowe zim¹ 2010/11

Zagro¿enia
q du¿a konkurencja ze strony podmiotów krajowych i zagranicznych wynikaj¹ca z nadmiaru potencja³u

wykonawczego firm budowlanych przy zmniejszaj¹cej siê liczbie zleceñ

q z³a sytuacja bud¿etowa pañstwa i spadek nak³adów na inwestycje infrastrukturalne

q spadek dynamiki w budownictwie kubaturowym po roku 2012 wynikaj¹cy z zakoñczenia inwestycji
powi¹zanych z Euro 2012,

q wzrost cen surowców (beton, stal, cement) i us³ug podwykonawców

q ryzyko realizacji wielu du¿ych kontraktów w ograniczonych ramach czasowych (przed Euro 2012),
co mo¿e zaowocowaæ gwa³townym przyspieszeniem wzrostu cen surowców i kosztów
podwykonawców

q zaostrzanie polityki monetarnej (dro¿sze finansowanie, trudniejszy dostêp do kredytów hipotecznych)
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Wyniki w 2010 roku i prognoza na 2011

Zyski spó³ki w 2010 roku powy¿ej prognoz Zarz¹du
Wyniki spó³ki osi¹gniête w IV kwartale zdecydowa³y, ¿e wype³niona zosta³a ca³oroczna oficjalna prognoza
Zarz¹du na poziomie sprzeda¿y blisko w 94% oraz przekroczy³a prognozowane poziomy zysków. Wynik
netto spó³ki w ca³ym minionym roku wyniós³ 26.8 mln PLN, co oznacza przekroczenie prognozy Zarz¹du o
10%, natomiast wynik operacyjny wyniós³ 42.9 mln PLN i przewy¿szy³ prognozê o blisko 21%.

q Wzrost obrotów wyniós³ 40.4% r/r i by³ ni¿szy o 6.2% od za³o¿eñ Zarz¹du. Najwiêkszy
wzrost odnotowano w segmencie us³ug wynajmu, co jest zwi¹zane z pojawieniem siê przychodów
z otworzonego we wrze�niu ub.r. Centrum Hal Targowym. Wysoki wzrost przychodów odnotowano
tak¿e w segmencie deweloperskim (+90.8% r/r). Niewype³nienie prognozy na poziomie przychodów
wynika z nieplanowanego objêcia udzia³ów w spó³ce Marywilska 44 (wykonawcy Centrum Hal
Targowych) i konsolidacji jej przychodów - pierwotnie zlecenie na budowê CHT by³o kontraktem
zewnêtrznym.

q Poprawa mar¿y brutto na sprzeda¿y w niemal wszystkich segmentach. Najwy¿sz¹ mar¿¹
brutto na sprzeda¿y w 2010 roku charakteryzowa³y siê us³ugi wynajmu (74.1%). Mar¿a brutto na
sprzeda¿y poprawiona zosta³a tak¿e w przypadku segmentu deweloperskiego do 24.1% (wzrost
o 14.1pp r/r) oraz budowy budynków (produkcyjnych, us³ugowych, handlowych i u¿ytku publicznego)
do 17.4% (wzrost o 2.8 pp r/r). Znaczny spadek rentowno�ci brutto na sprzeda¿y odnotowa³
natomiast segment robót in¿ynieryjno-drogowych do 5.7% (spadek o 22.8 pp r/r).

q Wzrost kosztów sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du. Koszty sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du wzros³y
do ok. 5.6% obrotów (+1.6 pp r/r). By³o to spowodowane m.in. rozwojem spó³ki zale¿nej JHM
Development oraz za³o¿onej w po³owie ubieg³ego roku spó³ki Marywilska 44.

q Pogorszenie salda pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych. W minionym roku
saldo pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych wynios³o -6.4 mln PLN wobec -0.9 mln PLN
w roku poprzednim. Podstawowy wp³yw na pogorszenie salda mia³y odnotowane koszty kar
umownych w wysoko�ci 6.2 mln PLN, które dotycz¹ rozliczeñ kontraktu na rozbudowê centrum
handlowego "Maximus" w Nadarzynie. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo odwrócenia odpisu w
roku bie¿¹cym, gdy¿ obrezerwowane roszczenia wed³ug spó³ki nie s¹ uzasadnione.

q Zbli¿one saldo przychodów i kosztów finansowych. W 2010 roku saldo przychodów i kosztów
finansowych wynios³o -6.4 mln PLN i by³o lepsze w stosunku do roku poprzedniego o 0.2 mln PLN.
Wp³ynê³o to na poprawê mar¿y netto, która wynios³a 8.9% (+2.4pp r/r).

Spó³ka poprawi³a w 2010 roku mar¿e na wszystkich poziomach, dziêki czemu zyski, mimo ni¿szych
przychodów, by³y powy¿ej prognozy Zarz¹du. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest niska rentowno�ci sektora
in¿ynieryjno-drogowego. Udzia³ segmentu drogowego w obrotach grupy znacznie wzro�nie w roku bie¿¹cym:
po pierwsze z uwagi na przejêcie i konsolidacjê wyników PBDiM, po drugie z uwagi na realizacjê kontraktu
budowy obwodnicy E³ku o warto�ci blisko 130 mln PLN brutto. W kolejnych kwarta³ach nale¿y naszym
zdaniem oczekiwaæ dynamicznego wzrostu przychodów oraz spadku poziomów realizowanych mar¿y.

Wyniki GK Mirbud za I-IV kw. 2010 roku i prognoza na 2011 rok

wyniki 
rok 2009

wyniki 
I-IV kw. 

2010

prognoza 
Zarz¹du 

2010

wynik vs. 
prognoza

prognoza 
Zarz¹du 

2011

prognoza 
Millennium 

2011
ró¿nica

Przychody 214.5 301.1 321.1 -6.2% 520.7 508.1 2.5%

EBITDA 31.5 50.2 45.1 11.2% 81.8 72.6 12.7%

EBIT 24.7 42.9 35.5 20.8% 68.0 60.7 11.9%

Zysk netto 13.9 26.8 24.3 10.2% 43.7 39.1 11.7%

Mar¿e

Mar¿a EBITDA 14.7% 16.7% 14.0% 15.7% 14.3%

Mar¿a EBIT 11.5% 14.2% 11.1% 13.1% 12.0%

Mar¿a netto 6.5% 8.9% 7.6% 8.4% 7.7%

Wg MSR/MSSF; mln PLN; 
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Prognoza Zarz¹du na rok 2011
Spó³ka opublikowa³a prognozy wyników na rok 2011. Wed³ug za³o¿eñ Zarz¹du skonsolidowane obroty wzrosn¹
w bie¿¹cym roku do 520.7 mln PLN, a zysk netto do 43.7 mln PLN. Zarz¹d uwzglêdni³ spadek rentowno�ci do
13.1% w przypadku mar¿y operacyjnej oraz do 8.4% w przypadku mar¿y netto. Przyjête przez nas za³o¿enia
s¹ bardziej ostro¿ne - szacujemy, ¿e obroty grupy przekrocz¹ 0.5 mld PLN, jednak mar¿a operacyjna spadnie
do 12.0%, za� rentowno�æ netto wyniesie 7.7%.

Wycena
Wycenê spó³ki przeprowadzili�my w oparciu o metodê DCF (zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych) i
metodê porównawcz¹ do spó³ek polskich oraz zagranicznych. Opieraj¹c siê na metodzie DCF, szacujemy
warto�æ Grupy Mirbud na 403.6 mln PLN, czyli 5.38 PLN na akcjê. Natomiast w oparciu o metodê porównawcz¹
do spó³ek polskich wyceniamy Grupê Mirbud na 373.8 mln PLN (4.98 PLN na akcjê), a do spó³ek zagranicznych
na 448.8 mln PLN (5.98 PLN na akcjê). Z uwagi na specyficzne warunki w jakich znalaz³a siê polska bran¿a
budowlana przed Euro 2012 oraz brak przychodów spó³ki spoza granic Polski, wycenie do spó³ek zagranicznych
przyznali�my wagê jedynie 10%.  Metodzie DCF przypisali�my wagê 50%, natomiast metodzie porównawczej
do spó³ek polskich 40%. Implikuje to koñcow¹ wycenê na poziomie 396.2 mln PLN czyli 5.28 PLN na 1 akcjê.
Kwota ta przekracza o 12.4% cenê rynkow¹ i dlatego wydajemy dla spó³ki rekomendacjê akumuluj.

Wycena DCF
Do wyceny metod¹ DCF przyjêli�my m.in. nastêpuj¹ce za³o¿enia:

q wolne przep³ywy gotówkowe obliczyli�my na podstawie prognoz wyników dla spó³ki za okres
2011-2020,

q do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy u¿yli�my rentowno�ci obligacji
skarbowych,

q d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2020 roku na poziomie 5.0%,

q premia rynkowa za ryzyko równa 5.0%,

q wspó³czynnik beta na poziomie 1.0,

q stopa wzrostu wolnych przep³ywów pieniê¿nych po roku 2020 na poziomie 2.0%,

q dynamika wzrostu przychodów grupy na poziomie ok 15% r/r w latach 2012-2015 oraz na poziomie
ok 7% r/r dla lat 2015+,

q mar¿a brutto na sprzeda¿y w d³ugim terminie (po 2015 roku) dla grupy Mirbud niespe³na 15%, przy
czym dla dzia³alno�ci deweloperskiej: 20%, dla budowy budynków: 15%, na roboty in¿ynieryjno-
drogowe: 6.0%, natomiast  dla us³ug wynajmu: 60%,

q spadek mar¿y operacyjnej do ok 12% w roku bie¿¹cym oraz ok 9% dla lat 2015+.

Podsumowanie wyceny

Wycena DCF 403.6 5.38 50%

Wycena porównawcza do spó³ek krajowych 373.8 4.98 40%

Wycena porównawcza do spó³ek zagranicznych 448.8 5.98 10%

Wycena 1 akcji spó³ki (PLN) 396.2 5.28

�ród³o: Millennium DM

Metoda wyceny
Wycena spó³ki 

(mln PLN)
Wycena 1 akcji 

(PLN)
Waga
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Ze wzglêdu na du¿y wp³yw zarówno rezydualnej stopy wzrostu, jak równie¿ rezydualnej stopy wolnej od
ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy tak¿e jej wra¿liwo�æ na te parametry.

Bazuj¹c na metodzie DCF szacujemy warto�æ 1 akcji spó³ki na 5.38 PLN.

Wycena spó³ki metod¹ DCF
(mln PLN) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 <2020

Sprzeda¿ 508 591 678 780 900 963 1 032 1 106 1 186 1 273

Stopa podatkowa (T) 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0%

EBIT (1-T) 49.2 57.0 60.9 65.3 64.7 69.6 75.0 80.9 87.4 94.5

Amortyzacja 11.8 12.1 12.4 12.7 13.0 13.4 13.7 14.0 14.4 14.7

Inwestycje -54.4 -17.2 -18.9 -19.3 -20.3 -30.9 -28.8 -26.6 -24.5 -21.8

Zmiana kap.obrotowego -26.2 -28.1 -30.2 -35.3 -42.9 -19.9 -21.4 -23.0 -24.7 -26.6

FCF (19.6) 23.9 24.2 23.4 14.5 32.2 38.5 45.3 52.5 60.8 918

Zmiana FCF - 1% -3.3% -38.0% 121% 19.8% 17.6% 15.9% 15.8% 2.0%

D³ug/Kapita³ 48.1% 43.5% 39.4% 35.8% 32.9% 30.2% 27.7% 25.4% 23.3% 21.4% 25.0%

Stopa wolna od ryzyka 4.7% 5.1% 5.4% 5.6% 5.8% 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.4% 5.0%

Premia kredytowa 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

Premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Beta 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Koszt d³ugu 4.7% 5.1% 5.4% 5.5% 5.7% 5.8% 5.9% 6.0% 6.1% 6.1% 5.0%

Koszt kapita³u 9.7% 10.1% 10.4% 10.6% 10.8% 11.0% 11.1% 11.2% 11.3% 11.4% 10.0%

WACC 7.3% 7.9% 8.4% 8.8% 9.2% 9.4% 9.6% 9.9% 10.1% 10.3% 8.8%

PV (FCF) (19.9) 22.6 21.0 18.6 10.5 21.0 22.7 23.9 24.9 25.9 391

Warto�æ DCF (mln PLN) 562 391

(D³ug) / Gotówka netto -158

Wycena DCF (mln PLN) 404

Liczba akcji (mln) 75.0

Wycena 1 akcji (PLN) 5.38
�ród³o: Millennium DM

w tym warto�æ rezydualna

Wra¿liwo�æ wyceny Spó³ki na przyjête za³o¿enia
PLN

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

4.0% 4.59 5.29 6.24 7.57 9.61 13.10 20.45

4.5% 4.34 4.96 5.78 6.90 8.56 11.22 16.22

5.0% 4.11 4.66 5.38 6.35 7.72 9.82 13.44

5.5% 3.91 4.40 5.04 5.87 7.03 8.73 11.49

6.0% 3.73 4.17 4.74 5.47 6.46 7.87 10.03

�ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A.

rezydualna stopa wzrostu
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Wycena porównawcza
Wycena metod¹ porównawcz¹ dokonali�my wzglêdem polskich i zagranicznych spó³ek budowlanych. Do
okre�lenia warto�ci analizowanej spó³ki u¿yli�my trzech najczê�ciej stosowanych wska�ników: EV/EBITDA,
EV/EBIT i P/E oraz prognozy dla spó³ki na lata 2011-2013. Mirbud by³ jedn¹ z najbardziej rentownych grup
budowlanych w ostatnich latach, dlatego uwa¿amy, ¿e premia w wycenie w stosunku do polskich spó³ek z
grupy porównawczej jest uzasadniona.

Bazuj¹c na metodzie porównawczej do spó³ek polskich wyceniamy 1 akcjê spó³ki na 4.98 PLN.

Bazuj¹c na metodzie porównawczej do spó³ek zagranicznych 1 akcja Grupy Mirbud warta jest 5.98 PLN.

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

PBG SA PBG POLAND 7.1 6.5 5.6 8.8 8.1 6.5 12.0 11.1 9.8

POLIMEX-MOSTOSTAL SA PXM POLAND 6.6 6.0 5.8 9.5 8.6 7.8 10.7 9.2 7.8

BUDIMEX BDX POLAND 6.1 6.7 7.0 6.6 7.5 7.7 11.8 13.1 13.7

ELEKTROBUDOWA SA ELB POLAND bd bd bd bd bd bd 14.3 12.5 11.0

MOSTOSTAL WARSZAWA SA MSW POLAND 6.0 4.8 3.8 9.2 6.7 4.7 17.6 13.1 9.7

TRAKCJA POLSKA SA TRK POLAND 2.4 2.1 2.4 3.1 2.8 3.0 7.5 6.4 7.2

MOSTOSTAL PLOCK MSP POLAND bd bd bd bd bd bd bd bd bd

INSTAL KRAKOW INK POLAND bd bd bd bd bd bd bd bd bd

PA NOVA SA NVA POLAND 9.7 7.1 4.6 10.5 7.5 4.7 12.1 10.2 6.6

Mediana 6.3 6.3 5.1 9.0 7.5 5.6 12.0 11.1 9.7

D³ug netto

158.3 72.6 82.5 87.6 60.7 70.4 75.2 39.1 45.8 48.8

Wycena na podstawie poszczególnych wska�ników (mln PLN)

302 359 286 388 369 263 469 511 475
Wagi

�ród³o: Bloomberg (ceny zamkniêcia z dnia 8.III.'11), Millennium DM

Wycena 373.8

Wyniki spó³ki (mln PLN)

40% 30%

Wycena na 1 akcjê 4.98

30%

Wycena porównawcza do spó³ek polskich

Spó³ka Ticker Kraj
EV/EBITDA EV/EBIT P/E

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

STRABAG SE-BR STR AUSTRIA 3.4 3.4 3.3 8.2 8.1 7.7 14.2 13.9 13.4

SKANSKA AB-B SHS SKAB SWEDEN 4.5 7.8 7.6 5.0 9.8 9.7 11.4 14.0 13.6

EIFFAGE FGR FRANCE 8.3 7.7 7.0 14.3 12.8 11.5 12.7 10.6 8.3

FERROVIAL SA FER SPAIN 12.5 11.5 12.7 21.6 19.2 23.1 47.5 31.8 24.5

ACCIONA SA ANA SPAIN 8.1 7.3 6.8 17.7 14.9 13.3 25.6 20.1 16.0

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. OHL SPAIN 6.8 6.1 5.6 9.4 8.5 7.8 12.0 10.8 8.7

KAUFMAN & BROAD SA KOF FRANCE 6.7 5.1 4.4 6.9 5.3 4.5 10.2 7.4 6.9

KIER GROUP PLC KIE BRITAIN 6.3 6.0 5.7 7.9 7.5 7.0 11.5 10.6 9.6

KELLER GROUP PLC KLR BRITAIN 4.3 3.8 3.7 6.6 5.8 bd 11.4 9.7 bd

MOTA ENGIL SGPS SA EGL PORTUGAL 10.6 10.2 10.7 17.0 16.5 18.3 7.9 6.9 7.3

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE GSJ SPAIN 28.7 23.4 bd 38.4 30.9 bd bd bd bd

Mediana 6.8 7.3 6.3 9.4 9.8 9.7 11.7 10.7 9.6

D³ug netto

158.3 72.6 82.5 87.6 60.7 70.4 75.2 39.1 45.8 48.8

Wycena na podstawie poszczególnych wska�ników (mln PLN)

335 443 391 412 528 570 458 491 470
Wagi

�ród³o: Bloomberg (ceny zamkniêcia z dnia 8.III.'11), Millennium DM

Wycena 448.8

Wyniki spó³ki (mln PLN)

40% 30%

Wycena na 1 akcjê 5.98

30%

Wycena porównawcza do spó³ek zagranicznych

Spó³ka Ticker Kraj
EV/EBITDA EV/EBIT P/E
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7Mirbud

Mirbud

Historia spó³ki
Spó³ka powsta³a w 2002 roku jako owoc do�wiadczeñ Jerzego Mirgosa, g³ównego akcjonariusza, zdobywanych
w bran¿y budowlanej od 1988 roku. W pierwszych latach dzia³alno�ci Mirbud realizowa³ kontrakty, zwi¹zane
m.in. z budow¹ hal sportowych, obiektów handlowych, robotami drogowymi i budownictwem mieszkaniowym.
W 2004 roku spó³ka zaczê³a ubiegaæ siê o wiêksze kontrakty, w których pe³ni³a rolê generalnego wykonawcy,
a zakres swojej specjalizacji poszerzy³a o budowê centrów handlowych i logistycznych, dziêki którym w
kolejnym roku obroty wzros³y ponad trzykrotnie. W 2006 roku spó³ka dokona³a modernizacji drogi krajowej nr
70 (al. Rataja) w Skierniewicach, co umo¿liwi³o spó³ce realizacjê inwestycji o podobnym charakterze jako ich
generalny wykonawca. W tym samym roku podjêto decyzjê o wprowadzeniu Mirbudu na GPW oraz nast¹pi³o
przekszta³cenie firmy w spó³kê akcyjn¹. W po³owie 2008 roku za³o¿ona zosta³a spó³ka zale¿na - JHM
Development, która przejê³a sektor dzia³alno�ci deweloperskiej, natomiast 29 grudnia 2008 roku Mirbud
zadebiutowa³ na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Warto�ciowych. W 2009 roku spó³ka pierwszy raz
odnotowa³a spadek przychodów w stosunku do roku poprzedniego, co by³o skutkiem globalnego kryzysu
finansowego. W minionym roku Mirbud odnotowa³ 40% wzrost przychodów i dokona³ pierwszej akwizycji
przejmuj¹c na prze³omie ubieg³ego i bie¿¹cego roku pakiet kontrolny PBDiM w Kobylarni.

Skokowy rozwój spó³ki
Spó³ka rozwija siê bardzo dynamicznie - �rednioroczne tempo wzrostu przychodów za ostatnie 5 lat wynios³o
24%. Najwiêksze wzrosty obrotów spó³ka odnotowa³a w 2007 (+83.6% r/r) oraz minionym, 2010 roku
(+40.4% r/r). Obroty w 2007 roku poprawiono g³ównie dziêki budowie centrów handlowych i logistycznych
(m.in. wybudowano centrum handlowo-logistycznego w Wólce Kosowskiej o powierzchni ponad 40 tys m2).
W roku 2010 do wzrostu przychodów przyczyni³y siê g³ównie projekty deweloperskie, które przynios³y
ponad 44 mln PLN oraz us³ugi wynajmu z tytu³u otwartego we wrze�niu ub. r. Centrum Hal Targowych (28.3
mln PLN). W bie¿¹cym roku wzrost obrotów wynika³ bêdzie z konsolidacji przejêtego PBDiM w Kobylarni, z
realizacji du¿ego kontraktu budowy obwodnicy E³ku (blisko 130 mln PLN brutto), a tak¿e z przychodów z
wynajmu Centrum Hal Targowych oraz z dzia³alno�ci deweloperskiej.

Wysoka rentowno�æ dzia³alno�ci
Dzia³alno�æ Mirbudu odznacza siê jedn¹ z najwy¿szych rentowno�ci spo�ród spó³ek z sektora budowlanego.
Sytuacja ta wynika z selektywnego doboru kontraktów. Priorytetem spó³ki nie jest wy³¹cznie dynamiczny
wzrost sprzeda¿y, lecz tak¿e dba³o�æ o rentowno�æ dzia³alno�ci. Rezultatem tej strategii jest wzrost
efektywno�ci spó³ki, jednak utrzymanie mar¿ na poziomie z 2010 roku (14.2%) w kolejnych latach naszym
zdaniem nie bêdzie mo¿liwe. Na lata 2012-2015 zak³adamy systematyczny spadek mar¿y EBIT. Rentowno�æ
operacyjna do 2015 roku spadnie naszym zdaniem do ok 9% i utrzymywaæ siê bêdzie na zbli¿onym poziomie
przez pozosta³y okres prognozy. W uzyskaniu wysokich mar¿ pomagaæ bêd¹ najbardziej rentowne segmenty
dzia³alno�ci, czyli wynajem oraz dzia³alno�æ deweloperska, które skupione s¹ w spó³ce zale¿nej JHM
Development. Obni¿aæ skonsolidowan¹ mar¿ê operacyjn¹ bêdzie dzia³alno�æ w segmencie in¿ynieryjno-
drogowy, którego udzia³ w przychodach ma wzrosn¹æ.

Portfel zamówieñ
Portfel zamówieñ spó³ki na rok bie¿¹cy jest pe³en, a na rok przysz³y wype³niony w ok. 30%. Warto�æ ofert
z³o¿onych w przetargach wynosi ok. 2.5 mld PLN i obejmuje zarówno kontrakty na budowê budynków jak i
du¿e kontrakty drogowe. Wygrywalno�æ kontraktów wynosi ok. 10% w przypadku budownictwa
przemys³owego oraz jest o po³owê ni¿sza w segmencie drogowym.
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Zestawienie podpisanych istotnych kontraktów, o których spó³ka informowa³a w drugiej po³owie 2010 oraz w
roku bie¿¹cym zawiera nastêpuj¹ca tabela.

Dzia³alno�æ deweloperska
Za dzia³alno�æ dewelopersk¹ w ramach Grupy Mirbud odpowiada JHM Development. Deweloper buduje
mieszkania oraz domki jednorodzinne w miastach �redniej wielko�ci oraz w miejscowo�ciach turystycznych.
Ponadto, poprzez zale¿n¹ Marywilska 44, prowadzi us³ugi wynajmu w Centrum Hal Targowych. �rednia
powierzchnia mieszkañ oferowanych przez JHM wynosi ok. 50-55 m2. Obecna oferta dewelopera to 7
projektów gotowych, w których w sprzeda¿y na koniec lutego by³o ok. 440 lokali oraz 2 projekty bêd¹ce w
trakcie realizacji (Hel i Be³chatów).

JHM Development planuje zrealizowaæ w najbli¿szych latach kolejne inwestycje obejmuj¹ce ³¹cznie ponad
2500 mieszkañ i ok. 170 tys. m2 PUM. W bie¿¹cym roku planowane jest ukoñczenie i oddanie do u¿ytkowania
dwóch projektów: Hel i Be³chatów. W zale¿no�ci od koniunktury oraz uzyskanego finansowania (uplasowanie
obligacji zamiennych na akcje), deweloper mo¿e w bie¿¹cym roku uruchomiæ kolejne projekty (Konin, Jastrzêbia
Góra, Zakopane). Inwestycje maj¹ byæ wprowadzane sukcesywnie, w miarê wyczerpywania oferty - start
nowego projekty w danej lokalizacji ma nastêpowaæ, gdy przedsprzeda¿ poprzednich wynosi ok. 70%.

Projekty gotowe
L.p. Miasto Projekt PUM

Ca³kowita 
liczba lokali

Lokale w ofercie na 
28/02/2010

Udzia³ 
Spó³ki

1 Brzeziny mieszkania 6 900 128 bd 100%

2 ¯yrardów mieszkania 4 400 83 bd 100%

3 Rumia mieszkania i pow. us³ugowa 13 400 243 bd 100%

4 Skierniewice mieszkania 8 550 159 bd 100%

5 Rawa Mazowiecka I mieszkania 1 800 32 bd 100%

6 Rawa Mazowiecka II mieszkania 1 860 34 bd 100%

7 Rawa Mazowiecka III domy jednorodzinne 10 500 73 bd 100%

RAZEM: 47 410 752 ok. 440

�ród³o: Spó³ka

Istotne kontrakty zewnêtrzne podpisane w okresie 30.VI.'10-28.II.'11

Inwestor

Warto�æ 

netto 
(mln PLN)

Termin 
realizacji

Budowa

Miêdzynarodowe Targi 

Lubelskie S.A. w Lublinie
36.6 15 mar 12 Hala Wystawienniczo-Targowej w Lublinie

Gmina Micha³owice 12.8 31 gru 12 Budynek Urzêdu Gminy Micha³owice z infrastruktur¹ techniczn¹

Politechnika Gdañska 21.1 4 kwi 12 Centrum Nanotechnologii  Politechniki Gdañskiej

GDDKiA E³k 105.6 31 pa� 11 Obwodnica E³ku (udzia³ spó³ki w konsorcjum wynosi 56.38%) 

ARP  Wroc³aw 21.9 31 gru 11 Hala magazynowo-produkcyjnej

Bricoman Polska Sp. z o.o. 11.3 15 kwi 11 Obiekt handlowy w Bia³ej Podlaskiej

Uniwersytet Warszawski 44.6 30 lis 11 Budowa Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych UW

Urz¹d Miasta Skierniewice 2.9 30 lis 11
Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym 

w Skierniewicach

Izba Celna w Bia³ej 

Podlaskiej
13.1 31 maj 12 Nowa siedziba Oddzia³u Celnego w Tomaszowie Lubelskim

SUMA 269.9
�ród³o: Spó³ka
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Emisje akcji i struktura akcjonariatu
Spó³ka zadebiutowa³a na GPW pod koniec 2008 roku bez publicznej emisji akcji. W roku 2009 oraz 2010 spó³ka
dokona³a emisji akcji (w formie subskrypcji prywatnych) podnosz¹c kapita³ zak³adowy do obecnych 7.5 mln
PLN. Obecnie Mirbud nie planuje dokonywania kolejnych emisji akcji, w planach natomiast jest upublicznienie
w po³owie bie¿¹cego roku spó³ki zale¿nej - JHM Development, które ma siê odbyæ bez emisji akcji.

Polityka dywidendy
W dotychczasowej gie³dowej historii spó³ka nie dzieli³a siê zyskiem z akcjonariuszami i obecnie, bêd¹c w
fazie intensywnego wzrostu, nie ma takich planów.

Struktura akcjonariatu

�ród³o: Spó³ka, wed³ug stanu na 28.02.2011

42.2%

8.2%5.0%

44.5%

Mirgos Jerzy z podmiotem
zale¿nym

Pioneer Pekao Investment
Management SA

Generali OFE

Free Float
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Model biznesu

Struktura grupy i segmenty dzia³alno�ci
Grupa Mirbud sk³ada siê obecnie ze spó³ki matki, 3 spó³ek zale¿nych oraz jednej spó³ki po�rednio zale¿nej.

Mirbud - spó³ka matka
Spó³ka dzia³a przede wszystkim jako generalny wykonawca inwestycji w segmencie budownictwa handlowo-
us³ugowego, przemys³owego oraz in¿ynieryjno-drogowego na rynku budowlanym w Polsce. Geograficzny
zasiêg dzia³ania, pierwotnie obejmuj¹cy tereny pomiêdzy Warszaw¹ a £odzi¹, jest systematycznie powiêkszany.
Spó³ka specjalizuje siê szczególnie w pracach ziemnych oraz ¿elbetowych, ponadto sprawuje nadzór nad
ca³o�ci¹ prowadzonych inwestycji.

Marywilska 44
Spó³ka zawi¹zana z podmiotem Kupiec Warszawski (KW), który by³ ostatnim zarz¹dc¹ Stadionu Dziesiêciolecia
w Warszawie. KW wygra³ w 2009 roku konkurs na dzier¿awê 30 ha gruntów na warszawskiej Bia³o³êce
przy ul. Marywilskiej i rozpocz¹³ realizacjê inwestycji pn. Centrum Hal Targowych (CHT), na której wykonawcê
wybrany zosta³ Mirbud. Do nowych hal mieli przenie�æ siê kupcy handluj¹cy na terenie Stadionu Dziesiêciolecia.
W po³owie 2010 roku powo³ana zosta³a spó³ka Marywilska 44, maj¹ca dokoñczyæ budowê hal dla kupców, w
której wykonawca inwestycji obj¹³ 90% udzia³ów. Centrum Hal Targowych obejmuj¹ce 6 hal o powierzchni
³¹cznej 63 tys. m2 otworzone zosta³o na pocz¹tku wrze�nia 2010 roku. Do CHT przy ul. Marywilskiej 44
przenios³o siê ok. 80% kupców ze Stadionu Dziesiêciolecia. Kupiecka spó³ka dosta³a od miasta grunt w
dzier¿awê na 25 lat. W grudniu 2010 roku JHM Development odkupi³ od Mirbudu za 27.09 mln PLN 541,800
udzia³ów reprezentuj¹cych 90% kapita³u w spó³ce Marywilska 44 (pozosta³e 10% udzia³ów posiada KW).
Obecnie CHT obejmuje 1350 boksów, a powierzchnia wynajêta jest w ok. 90%. Ponadto prowadzone s¹
rozmowy z dwoma najemcami, których finalizacja, spodziewana do koñca marca br. spowoduje, ¿e najem
wyniesie blisko 100% powierzchni. Marywilska 44 planuje rozbudowê CHT o kolejne hale do powierzchni ok.
80 tys. m2, w których prowadzony by³by handel wielkopowierzchniowy. Koszt rozbudowy CHT szacowany
jest na ok. 20 mln PLN.

JHM Development
JHM Development zosta³ za³o¿ony w po³owie 2008 roku i przej¹³ dzia³alno�æ dewelopersk¹ od spó³ki matki. W
minionym roku podjêto decyzjê o upublicznieniu spó³ki i nast¹pi³o przekszta³cenie jej w spó³kê akcyjn¹. W
ostatnim kwartale minionego roku kapita³ zak³adowy zosta³ podwy¿szony o 5.67 mln PLN do 95.7 mln PLN, a
wszystkie udzia³y w podwy¿szonym kapitale obj¹³ Jerzy Mirgos. W styczniu 2011 roku JHM dokona³ emisji

Struktura Grupy Mirbud na dzieñ 28.02.2011

�ród³o: Spó³ka

MIRBUD S.A.

JHM DEVELOPMENT 

S.A. 

MARYWILSKA 44 

Sp. z o.o. 

MIRBUD-KAZACHSTAN 

Sp. z o.o.

PBDiM Sp. z o.o.  

w Kobylarni

90.0%

52.1%72.0%

100%

ISIEmergingMarketsPDF pl-sgh-mc6 from 194.145.96.51 on 2012-08-07 08:14:29 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by pl-sgh-mc6 from 194.145.96.51 at 2012-08-07 08:14:29 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.



11Mirbud

29.3 mln akcji po cenie jednostkowej 1.5 PLN, zwiêkszaj¹c kapita³ zak³adowy do 125 mln PLN. �rodki z
emisji przeznaczone zosta³y na op³acenie przejêtej od Mirbudu spó³ki Marywilska 44. Udzia³ Mirbudu w
kapitale JHM po zarejestrowaniu ostatniej emisji spad³ do 72%. W po³owie roku planowane jest upublicznienie
JHM Development, które odbêdzie siê bez dodatkowej emisji akcji. Deweloper zamierza do koñca bie¿¹cego
kwarta³u zamkn¹æ prywatn¹ ofertê obligacji trzyletnich zamiennych na akcje o warto�ci ok. 56 mln PLN.
Zgodnie z warunkami emisji w³a�ciciele obligacji bêd¹ mogli po 1 stycznia 2012 roku zamieniæ je na akcje
dewelopera, który zadebiutuje na Gie³dzie Papierów Warto�ciowych w po³owie bie¿¹cego roku, przy
kursie konwersji wynosz¹cym 2.80 PLN.

Akwizycja PBDiM i segment drogowy
�rodki z emisji akcji, które Mirbud przeprowadzi³ w minionym roku przeznaczone zosta³y na przejêcie
Przedsiêbiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Kobylarni. Akwizycja by³a motywowana chêci¹ zwiêkszenia
potencja³u wykonawczego w segmencie drogowym, a rozmowy w sprawie przejêcie prowadzone by³y
jeszcze w 2009 roku. We wrze�niu 2010 roku spó³ka podpisa³a "Warunkow¹ Umowê Sprzeda¿y Udzia³ów"
dotycz¹c¹ kupna 3,154 udzia³ów PBDiM w Kobylarni stanowi¹cych 78.8% kapita³u zak³adowego. W
styczniu 2011 roku podpisana zosta³a umowa kupna 850 udzia³ów PBDiM w Kobylarni reprezentuj¹cych
brakuj¹ce 21.2% kapita³u. Mirbud posiada obecnie 2,086 udzia³ów PBDiM odpowiadaj¹cych 52.1% w
kapitale spó³ki. Pozosta³e udzia³y zostan¹ nabyte po rozwi¹zaniu przez obecnych w³a�cicieli kwestii
formalnych, co prawdopodobnie bêdzie mia³o miejsce do koñca marca bie¿¹cego roku. Zgodnie z prognoz¹
Zarz¹du na rok 2011 spó³ka z Kobylarni uzyska 100 mln PLN obrotów i 5% rentowno�æ netto.

Rozwijanie segmentu drogowego wobec perspektywy spadku liczby i warto�ci kontraktów drogowych
w najbli¿szych latach niesie ze sob¹ istotne ryzyko. Z drugiej strony nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e
wraz z dynamicznym, jak na polskie warunki, wzrostem liczby dróg i autostrad, znacznie powinny
zwiêkszyæ siê wydatki na utrzymanie, naprawy i modernizacje powiêkszonej sieci dróg.

Zestawienie zmian w strukturze Grupy Mirbud:
q maj 2008: za³o¿enie JHM Development sp. z o.o.

- pa�dziernik 2010 - podwy¿szenie kapita³u o 5.67 do 95.67 mln PLN, spadek udzia³ów
Mirbudu do 94.07%

- grudzieñ 2010 - przekszta³cenie sp. z o.o. w S.A.

- grudzieñ 2010 - odkupienie od spó³ki matki 90% udzia³ów w Marywilska 44 sp. z o.o.

- styczeñ 2011 - podwy¿szenie kapita³u do 125 mln PLN, spadek udzia³ów Mirbudu do 72%

q czerwiec 2010: za³o¿enie Mirbud-Kazachstan sp. z o.o.

q czerwiec 2010: objêcie 90% udzia³ów w kapitale Marywilska 44 sp. z o.o.

q wrzesieñ 2010: warunkowa umowa kupna 78.8% kapita³u PBDiM sp. z o.o. w Kobylarni

q styczeñ 2011: nabycie 21.2% udzia³ów w kapitale PBDiM z Kobylarni

Plany spó³ki
Spó³ka nie planuje w najbli¿szych 2-3 latach dokonywania kolejnych przejêæ, skupiaj¹c siê na rozwoju
organicznym. W po³owie ubieg³ego roku zawi¹zana zosta³a spó³ka w Kazachstanie z my�l¹ o udziale w
przetargach drogowych jakie wkrótce bêd¹ rozpisywane w tym kraju. Kazachska spó³ka jest form¹
zdobywanie do�wiadczenia na rynkach zagranicznych - je¿eli nie uda siê zdobyæ ¿adnych zleceñ na
tamtejszym rynku Mirbud-Kazachstan prawdopodobnie zostanie rozwi¹zany.

Grupa planuje dalszy dynamiczny rozwój i osi¹gniêcie obrotów przekraczaj¹cych 0.5 mld PLN w bie¿¹cym
roku, a zgodnie z ambitnym planem w przeci¹gu 3 lat sprzeda¿ grupy mog³aby osi¹gn¹æ poziom 1 mld PLN.
W naszych prognozach nie zak³adamy a¿ tak dynamicznego wzrostu sprzeda¿y. O ile sprzeda¿ na
poziomie przekraczaj¹cym 0.5 mld PLN naszym zdaniem zostanie w bie¿¹cym roku osi¹gniêta, o tyle 1 mld
PLN rocznych obrotów mog³yby zostaæ wygenerowane w ci¹gu 3 lat kosztem wiêkszego spadku
rentowno�ci, co by³oby dla spó³ki niekorzystne.
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Rynek budowlany
Produkcja budowlano-monta¿owa  w Polsce
Sytuacja na rynku budowlanym jest �ci�le powi¹zana z ogóln¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju. Polska nale¿y do
nielicznych krajów, które w okresie kryzysu gospodarczego szczególnie odczuwalnego w latach 2008-2009
utrzyma³a dodatni¹ dynamikê PKB.

Na pocz¹tku roku EBOiR podniós³ prognozê wzrostu PKB w Polsce na rok 2011 do 3.9% z poziomu 3.5%
prognozowanego w pa�dzierniku ub.r. Szybsze tempo rozwoju polskiej gospodarki mierzone zak³ada tak¿e
Komisja Europejska, która podnios³a prognozê wzrosty PKB do 4.1% z poziomu 3.9% zak³adanych w listopadzie
ub.r. Analitycy Ministerstwa Gospodarki wed³ug ostatniej prognozy przyjmuj¹, ¿e wzrost PKB w bie¿¹cym
roku wyniesie 4.2% r/r.

Dynamika cen produkcji budowlano-monta¿owej, która w drugiej po³owie 2007 roku osi¹ga³a szczytowe
poziomy 7-8% r/r, zaczê³a szybko spadaæ. Od 2009 roku ceny produkcji budowlano-monta¿owej utrzymuj¹
siê na zbli¿onym poziomie.

Sprzeda¿ produkcji budowlano-monta¿owej na przestrzeni ostatnich 5 lat osi¹gnê³a szczyty w pierwszej
po³owie 2007 roku i od tamtej pory zaczê³a spadaæ. Miniony rok okaza³ siê najgorszy pod wzglêdem sprzeda¿y

Sprzeda¿ produkcji budowlano-monta¿owej* (% r/r)

�ród³o: GUS; * - od pocz¹tku roku do koñca okresu (analogiczny okres poprzedniego roku=100)
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13Mirbud

dla spó³ek z bran¿y budowlanej. Ostra zima zadecydowa³a o s³abej sprzeda¿y w pierwszym kwartale 2010
roku, a wystêpuj¹ce pó�niej powodzie uniemo¿liwi³y nadrobienie strat. Dopiero sprzeda¿ w ostatnim kwartale
minionego roku charakteryzowa³a siê pozytywn¹ dynamik¹ r/r. W styczniu bie¿¹cego roku sprzeda¿ produkcji
budowlano-monta¿owej wzros³a o 11.2% r/r, co czê�ciowo jest spowodowane nisk¹ baz¹ wynikaj¹c¹ z
ostrej zimy w roku ubieg³ym.

Koniunktura w budownictwie

Szczyt koniunktury w budownictwie, zgodnie z danymi GUS, przypad³ na 2006 i 2007 rok. Bardzo dobre
perspektywy zwi¹zane z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej 2012, wobec globalnego
kryzysu gospodarczego, nie uchroni³y koniunktury w budownictwie przed g³êbokim spadkiem jaki nast¹pi³ w
drugiej po³owie 2008 roku (z do³kiem w pierwszych miesi¹cach roku 2009). Wyra�nie widoczna jest tak¿e
charakterystyczna dla bran¿y budowlanej sezonowo�æ koniunktury, tj. spowolnienie w miesi¹cach zimowych
i poprawa koniunktury w okresach wiosenno-letnich. Na koniec ubieg³ego roku klimat koniunktury  kszta³towa³
siê na poziomie minus 20, jednak w styczniu wzrós³ do poziomu minus 15, a w lutym do minus 9. Bardziej
optymistycznie przedsiêbiorcy patrz¹ te¿ w przysz³o�æ. W lutym  poprawê koniunktury sygnalizuje 16%
przedsiêbiorstw, a jej pogorszenie 25% (w styczniu odpowiednio : 13% i 28%, w grudniu: 10% i 30%).

Oczekiwania du¿ych zleceñ na prace zwi¹zanych z przygotowaniami do Euro 2012 roku sprawi³y, ¿e polskie
firmy budowlane zwiêkszy³y swoje moce, a zapowiedziane du¿e przetargi infrastrukturalne przyci¹gnê³y
dodatkowo potentatów z zagranicy. W efekcie w Polsce skupi³ siê du¿y potencja³ wykonawczy, który walczy³
o ka¿de zlecenie. Kryzys gospodarczy i ograniczona liczba przetargów sprawi³y ¿e konkurenci sk³adali
oferty ni¿sze o kilkadziesi¹t procent od pierwotnych kosztorysów inwestora. Spowodowa³o to intensywn¹
walkê konkurencyjn¹ o zlecenia i erozjê mar¿.

Klimat koniunktury i prognozy sytuacji gospodarczej w budownictwie

�ród³o: GUS
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Wybrane przetargi roztrzygniête w okresie 10.IX.'10 - 1.II.'11

Kontrakty drogowe [Zwyciêzca]
Liczba 
ofert

Oferta 
(mln PLN)

% 
kosztorysu

S61 wêze³ Szkocja-wêze³ Lotnisko: projekt i budowê dwujezdniowej drogi ekspresowej
d³ugo�ci ok. 13 km i jednojezdniowej drogi GP d³ugo�ci 23.3 km; [Budimex (PL) ]

8 659.3 65.5%

A2 �wiecko: dostosowanie do parametrów autostrady drogi dwujezdniowej d³ugo�ci 1.1
km; [Strabag (PL), Heilit+Woerner (PL) ]

3 16.8 69.5%

S17 wêze³ Sielce-wêze³ Bogucin: budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej d³ugo�ci 24.3
km; [Konsorcjum: Mota-Engil (PL), Mota-Engil (P), PRD Lubartów (PL), KPRD [Lublin]
(PL), PRD Pu³awy (PL) ]

10 624.4 81.3%

S7 Krogulcza-Sucha - granica woj. mazowieckiego i �wiêtokrzyskiego: dostosowanie do
parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej odcinka d³ugo�ci 22 km; [Dragados (E) ]

11 676.7 91.4%

S7 granica woj. mazowieckiego i �wiêtokrzyskiego - Skar¿ysko-Kamienna: dostosowanie
do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej odcinka d³ugo�ci 7.6 km [NDI (PL) ]

15 233.1 80.1%

�ród³o: nowedrogi.pl
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Program budowy dróg krajowych
Obecnie mo¿na oczekiwaæ stopniowego wygaszenia dobrej koniunktury w budownictwie infrastrukturalnym,
na co wp³yw ma dodatkowo trudna sytuacja bud¿etowa Polski. Zak³adany spadek kwot przeznaczanych na
program budowy dróg i autostrad oznacza mniejsz¹ dynamikê przyrostu sieci drogowej w Polsce.

Wydatki na budowê i przebudowê dróg zgodnie z programem "Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012"
mia³y w latach 2008-2010 wynie�æ 84.6 mld PLN. Faktyczne wydatki w okresie trzech ostatnich lat wynios³y
niespe³na 52 mld PLN, czyli nieco ponad 60% zak³adanych poziomów. Ró¿nice miêdzy zak³adanymi poziomami
wydatków i ich rzeczywistymi wielko�ciami wynikaj¹ zarówno z ni¿szych kosztów realizacji prac, jak i z
powodu przesuwania w czasie lub odwo³ywania czê�ci przetargów. W wyniku realizacji programu, wed³ug
stanu na dzieñ 15 listopada 2010 roku, oddano do u¿ytku 1166.5 km dróg krajowych, w tym 183.5 km
autostrad i 293.1 km dróg ekspresowych, a kolejne 1400 km dróg krajowych znajdowa³o siê w budowie lub
przebudowie.

Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cego "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" wydatki w bie¿¹cym
roku siêgn¹ 31 mld PLN, w przysz³ym roku spadn¹ o 25% r/r, za� w 2013 roku maj¹ wynie�æ niespe³na 40%
planowanych wydatków na rok bie¿¹cy. Bior¹c pod uwagê historyczne problemy z realizacj¹ zaplanowanych
zadañ, szczególnie wobec problemów z rosn¹cym zad³u¿eniem pañstwa, mo¿na oczekiwaæ, ¿e warto�ci te
w rzeczywisto�ci bêd¹ nawet ni¿sze. Zgodnie z za³o¿eniami na koniec 2013 roku ma zostaæ oddanych do
u¿ytkowania 810.4 km autostrad i 782.5 km dróg ekspresowych. Ponadto liczba ofiar na drogach krajowych
ma ulec zmniejszeniu w stosunku do roku 2009 o 25%, natomiast odsetek dróg w stanie dobrym ma wynie�æ
co najmniej 66%.

.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e powiêkszaj¹ca siê sieæ drogowa oznacza rosn¹ce wydatki na jej utrzymanie i modernizacjê,
tym bardziej, ¿e Polska nadal znacznie odbiega standardem dróg od �redniej krajów UE. Kluczowym problemem
s¹ tutaj jednak ograniczone �rodki na realizacjê tych celów.

Stan dróg w Polsce w latach 2001-2009

�ród³o: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" za: GDDKiA
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Problem z finansowaniem inwestycji
W latach 2011-13 z bud¿etu pañstwa finansowane bêd¹ wydatki o charakterze bie¿¹cym, tj. prace
przygotowawcze, zarz¹dzanie drogami krajowymi, utrzymanie bie¿¹ce oraz remonty dróg krajowych. �ród³em
finansowania tych wydatków s¹ m.in. planowane wp³ywy z akcyzy od paliw silnikowych w odpowiedniej
proporcji dzielone pomiêdzy drogi i koleje oraz �rodki przeznaczone na wspó³finansowanie zadañ
finansowanych z udzia³em �rodków UE. W latach 2008-10 z bud¿etu pañstwa finansowane prace drogowe
w kwocie ok. 22.5 mld PLN, w tym czê�æ �rodków podlega³a zwrotowi z bud¿etu UE. Wiêkszo�æ �rodków na
budowê dróg krajowych w Polsce pochodzi z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). �ród³em wp³ywów
do KFD s¹ op³aty paliwowe, kredyty miêdzynarodowych instytucji finansowych oraz obligacje, op³aty za
korzystanie z dróg (tzw. winiety), refundacje z bud¿etu UE oraz op³aty za przejazd autostradami (tzw. myto).

Trudna sytuacja bud¿etowa pañstwa wymuszaj¹ca konieczno�æ szukania oszczêdno�ci rodzi ryzyko
ograniczenia programu rozbudowy dróg w Polsce. Nastêpna weryfikacja za³o¿eñ programu przypada na rok
2012. Problemy z nadmiernym zad³u¿eniem pañstwa s¹ przyczyn¹ przesuwania zleceñ tak¿e w budownictwie
energetycznym. Konieczno�æ wymiany przestarza³ych mocy wytwórczych, podobnie jak konieczno�æ
poprawy stanu dróg publicznych, budzi³a oczekiwania dobrej koniunktury w energetycznym segmencie
budownictwa. Brak zapewnionego finansowania inwestycji jest jedn¹ z g³ównych przyczyn braku
rozstrzygniêæ dotycz¹cych najwiêkszych przetargów energetycznych.

Poprawa na rynku mieszkaniowym
Wzglêdna stabilizacja sytuacji gospodarczej oraz wzrost dostêpno�ci kredytów hipotecznych wynikaj¹cy z
³agodniejszej polityki kredytowej banków, przyczyni³y siê w minionym roku do znacznego wzrostu sprzeda¿y
mieszkañ przez deweloperów. Rosn¹ca sprzeda¿ zachêci³a deweloperów do zwiêkszenia oferty poprzez
wprowadzenia kolejnych projektów w fazê realizacji. Przyspieszenie rozpoczêcia budowy nowych mieszkañ
potêgowane jest u deweloperów przez chêæ szybkiego zagospodarowania kredytowanych gruntów.

Liczba wydanych pozwoleñ na budowê w minionym roku by³a ok. 2% r/r ni¿sza na poziomie ogólnym, jednak
w przypadku deweloperów wzros³a o ponad 8% r/r. Wzrost rozpoczêtych budów w minionym roku wyniós³
10.6% ogó³em oraz a¿ 42.2% je�li chodzi o deweloperów.

Trwa³a poprawa w budownictwie mieszkaniowym bêdzie zale¿a³a od popytu na mieszkania, na co decyduj¹cy
wp³yw mieæ bêd¹ decyzje RPP odno�nie wysoko�ci stóp procentowych NBP, polityka kredytowa banków
komercyjnych, dostêpno�æ mieszkaniowa dla Polaków mierzona liczb¹ metrów kwadratowych mo¿liwych do
nabycia za przeciêtne wynagrodzenie oraz dzia³ania nadzorcze KNF ograniczaj¹ce dostêpno�æ kredytów
walutowych.

Rynek mieszkaniowy w Polsce
I-XII 2010 I-XII 2009 zmiana I 2011 I 2010 zmiana

Mieszkania oddane do u¿ytkowania 135.7 160.0 -15.2% 9.3 12.8 -27.2%

 w tym: przeznaczone na sprzeda¿ 53.2 72.3 -26.4% 3.0 4.7 -35.9%

Wydane pozwolenia 174.9 178.8 -2.2% 9.6 10.6 -9.4%

 w tym: przeznaczone na sprzeda¿ 68.6 63.4 8.2% 4.1 4.4 -6.8%

Rozpoczête budowy 158.1 142.9 10.6% 6.2 4.5 37.8%

 w tym: przeznaczone na sprzeda¿ 63.0 44.3 42.2% bd bd bd

�ród³o: GUS; w tys.

Finansowanie programu budowy dróg krajowych do 2013 roku
�ród³a finansowania: 2008-10 2011 2012 2013

Bud¿et Pañstwa 22.5 3.0 3.0 3.1

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) 28.9 31.0 23.2 9.2

w tym �rodki europejskie z PO RPW i PO Ii� 10.6 14.6 14.0 7.0

RAZEM 51.4 34.0 26.2 12.3
�ród³o: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015"; PO RPW - Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej; PO Ii� - Program 
Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko
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Wyniki finansowe

Sprzeda¿

W strukturze przychodów ze sprzeda¿y w ubieg³ym roku widoczne s¹ zmiany w stosunku do 2009 roku.
Nadal najwiêkszy udzia³ w obrotach stanowi segment budowy budynków (62%), jednak jego znaczenie,
spad³o na korzy�æ us³ug wynajmu (9%) oraz dzia³alno�ci deweloperskiej (15%). Mniejsze znaczenie odnotowa³
tak¿e segment in¿ynieryjno drogowy (z 18% do 9%).

Specyfika bran¿y powoduje, ¿e w przypadku spó³ki wielko�ci Mirbudu, na poziom przychodów istotny wp³yw
maj¹ pojedyncze kontrakty o znacznej warto�ci zawierane i realizowane w danym okresie (np. umowa w
konsorcjum, w którym Mirbud ma ponad 55% udzia³, na budowê obwodnicy E³ku za niemal 130 mln PLN brutto).

Obserwowane kwartalne wahania sprzeda¿y s¹ charakterystyczne dla bran¿y budowlanej i wynikaj¹ ze
specyfiki procesów produkcyjnych przebiegaj¹cych w budownictwie oraz z cyklu na rynku us³ug budowlano-
monta¿owych. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i atmosferyczne wiêkszo�æ prac budowlanych
prowadzona jest w okresie od marca do listopada. Warto�ci te mog¹ byæ zaburzane w przypadku oddawania
do u¿ytkowania deweloperskich projektów mieszkaniowych i rozpoznawania z nich w danym okresie
przychodów.

Struktura przychodów w 2009 i 2010 roku

�ród³o: Spó³ka
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Prognoza sprzeda¿y
W naszej prognozie zak³adamy wzrost sprzeda¿y w bie¿¹cym roku do poziomu ponad 0.5 mld PLN ( tj.
+68.8% r/r).

W naszej prognozie zak³adamy, ¿e na wzrost sprzeda¿y w bie¿¹cym roku w decyduj¹cy sposób wp³ynie
konsolidacja wyników PBDiM oraz kontrakt na budowê obwodnicy E³ku. Przejêty podmiot oraz jego referencje
umo¿liwi¹ spó³ce utrzymanie ok. 15% r/r tempa wzrostu przychodów przez najbli¿sze kilka lat. Rozwój spó³ki
po roku 2015 zwolni wed³ug naszych za³o¿eñ do ok. 7% r/r, a pierwszy 1 mld PLN rocznej sprzeda¿y spó³ka
osi¹gnie w 2017 roku.

Koszty

Zdecydowanie najwiêksz¹ pozycjê w kosztach rodzajowych Mirbudu zajmuj¹ us³ugi obce, których udzia³
wzrós³ w ubieg³ym roku do 78% z 75% w roku poprzednim. Na drugim miejscu znalaz³a siê pozycja zu¿ycie
materia³ów, których udzia³ w ca³o�ci kosztów rodzajowych spad³ z 14% do 12%. Wynika to ze wzrostu skali
dzia³alno�ci spó³ki, która realizuje coraz wiêcej  zleceñ i korzysta z pomocy podwykonawców nadzoruj¹c ich
prace. Koszty wynagrodzeñ i �wiadczeñ na rzecz pracowników podobnie jak w 2009 roku zajê³y trzecie
miejsce, a ich udzia³ utrzyma³ siê na poziomie ok. 6%.

Struktura kosztów rodzajowych w 2009 i 2010 roku

�ród³o: Spó³ka
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18Mirbud

Rentowno�æ

Mirbud nale¿y do najbardziej rentownych spó³ek z bran¿y budowlanej. Mar¿a operacyjna grupy na przestrzeni
ostatnich lat systematycznie ros³a osi¹gaj¹c poziom 14.25% w ubieg³ym roku wobec 5.4% uzyskanych w
2005 roku. Wed³ug naszych za³o¿eñ tak wysoki poziom rentowno�ci operacyjnej nie bêdzie mo¿liwy do
utrzymania w d³ugim terminie, dlatego zak³adamy spadek do ok. 9% w 2015 roku i latach kolejnych. W
pierwszym kwartale 2012 roku planowane jest oddanie powiêkszonej powierzchni CHT, co dziêki wysoce
rentownym us³ugom wynajmu powinno wp³yn¹æ na wolniejszy spadek rentowno�ci w tym okresie.

Wed³ug naszych za³o¿eñ wysokie mar¿e uzyskiwane przez Grupê Mirbud ulegn¹ erozji. Wp³yw na to bêdzie
mia³ coraz wiêkszy udzia³ w przychodach segmentu in¿ynieryjno-drogowego, w tym kontraktów realizowanych
w konsorcjach. Spó³ka rozpoznaje sprzeda¿ przypadaj¹c¹ na ca³e konsorcjum, co powoduje zani¿anie
poziomu realizowanej mar¿y.

Mar¿a operacyjna i netto w latach 2005-2015 (%)

�ród³o: Spó³ka, P - prognozy Millennium DM
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19Mirbud

Porównanie z konkurentami
Spo�ród spó³ek z bran¿y budowlanej notowanych na GPW wybrali�my podmioty o najwiêkszym udziale w
indeksie WIG Deweloperzy (PBG, Polimex-Mostostal, Budimex, Elektrobudowa, Mostostal Warszawa) oraz
spó³ki wyró¿niaj¹ce siê ponadprzeciêtnie wysok¹ rentowno�ci¹ (Trakcja Polska, Mostostal P³ock, Instal Kraków,
PA Nova).

Przychody ze sprzeda¿y (mln PLN)

�ród³o: Bloomberg, Spó³ki; * - dane za I-III kw. 2010
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20Mirbud

Mirbud nale¿y do najbardziej rentownych spó³ek z bran¿y budowlanej. Wed³ug prognozy Zarz¹du na rok 2011
mar¿a operacyjna wynie�æ ma ok 13.0%(wobec 14.2% w 2010 roku), natomiast mar¿a netto ma przekroczyæ
8.3% (przy 8.9% w 2010 roku).

Mirbud wyró¿nia siê w analizowanej grupie spó³ek budowlanych najwy¿szym wska�nikiem zad³u¿enia netto
kapita³ów w³asnych. Poni¿ej zestawienie pokazuj¹ce terminy sp³aty zad³u¿enia kredytowego wed³ug danych
na koniec ubieg³ego roku.

W�ród za³u¿enia przypadaj¹cego na rok bie¿¹cy jest m.in. kredyt o warto�ci 40 mln PLN, który zostanie w
bie¿¹cym roku rolowany.

Kwota przypadaj¹ca do sp³aty w danym roku (mln PLN)
ROK 2011 2012 2013 2014 � 2019 � 2023

Zad³u¿enie kredytowe do sp³aty w danym roku 99.09 15.11 0.00 0.37 0.00 4.64 0.00 16.49

�ród³o: Spó³ka

Zad³u¿enie netto kapita³ów w³asnych (mln PLN)

�ród³o: Bloomberg, Spó³ki; * - dane za 1-3 kw. 2010, warto�æ <0 oznacza gotówkê netto

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Mirbud PBG* PXM BDX* ELB* MSW* TRK* MSP INK* NAV*

2008 2009 2010

ISIEmergingMarketsPDF pl-sgh-mc6 from 194.145.96.51 on 2012-08-07 08:14:29 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by pl-sgh-mc6 from 194.145.96.51 at 2012-08-07 08:14:29 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.



21Mirbud

Wyniki finansowe

Rachunek wyników (mln PLN)
2009 2010 2011p 2012p 2013p 2014p

przychody netto 214.5 301.1 508.1 591.1 677.9 780.0

zysk na sprzeda¿y 34.2 66.0 88.7 102.5 111.6 122.1

koszty sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du 8.7 16.7 27.9 32.1 36.4 41.4

saldo pozosta³ej dzia³alno�ci operacyjnej -0.9 -6.4 0.0 0.0 0.0 0.0

EBITDA 31.5 50.2 72.6 82.5 87.6 93.4

EBIT 24.7 42.9 60.7 70.4 75.2 80.6

saldo finansowe -6.6 -6.4 -10.2 -11.3 -12.3 -13.4

zysk przed opodatkowaniem 18.1 36.5 50.5 59.1 62.9 67.3

podatek dochodowy 4.2 8.3 9.6 11.2 12.0 12.8

korekty udzia³ów mniejszo�ciowych 0.0 1.4 1.8 2.1 2.1 2.2

zysk netto 13.9 26.8 39.1 45.8 48.8 52.3

EPS 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7

Bilans (mln PLN)
2009 2010 2011p 2012p 2013p 2014p

aktywa trwa³e 70.8 189.2 230.6 235.7 242.2 248.8

   warto�ci niematerialne i prawne 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   rzeczowe aktywa trwa³e 69.0 165.2 207.8 212.9 219.3 225.9

   inwestycje d³ugoterminowe 1.7 24.0 22.7 22.8 22.8 22.9

aktywa obrotowe 210.3 246.1 341.6 401.1 464.8 535.9

   zapasy 134.1 156.4 201.1 234.3 271.5 315.4

   nale¿no�ci 49.6 53.0 83.5 97.2 111.4 128.2

   inwestycje krótkoterminowe 4.7 7.4 27.8 40.4 52.6 63.0

   rozliczenia miêdzyokresowe 22.0 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2

aktywa razem 281.2 435.3 572.1 636.7 707.0 784.7

kapita³ w³asny 76.1 182.3 221.4 267.2 316.1 368.4

kapita³ mniejszo�ci 0.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

zobowi¹zania i rezerwy 205.0 242.9 340.6 359.4 380.8 406.2

   zobowi¹zania d³ugoterminowe 98.8 82.4 131.5 131.5 131.5 131.5

   zobowi¹zania krótkoterminowe 104.1 156.7 196.0 214.8 236.1 261.5

   rezerwy na zobowi¹zania 2.1 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6

pasywa razem 281.2 435.3 572.1 636.7 707.0 784.7

BVPS 1.7 2.4 3.0 3.6 4.2 4.9
�ród³o: Prognozy Millennium DM
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Cash flow (mln PLN)
2009 2010 2011p 2012p 2013p 2014p

wynik netto 13.9 26.8 39.1 45.8 48.8 52.3

amortyzacja 6.8 7.3 11.8 12.1 12.4 12.7

zmiana kapita³u obrotowego -39.1 -8.9 -26.2 -28.1 -30.2 -35.3

gotówka z dzia³alno�ci operacyjnej -12.0 33.0 35.0 41.2 43.3 43.0

inwestycje (capex) -8.4 -104.7 -54.4 -17.2 -18.9 -19.3

gotówka z dzia³alno�ci inwestycyjnej -16.5 -126.5 -54.4 -17.2 -18.9 -19.3

wyp³ata dywidendy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

emisja akcji 22.8 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0

zmiana zad³u¿enia 19.5 5.9 50.0 0.0 0.0 0.0

odsetki -6.6 -6.4 -10.2 -11.3 -12.3 -13.4

gotówka z dzia³alno�ci finansowej 31.7 96.3 39.8 -11.3 -12.3 -13.4

zmiana gotówki netto 3.2 2.7 20.3 12.7 12.1 10.4

DPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEPS 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9

FCFPS 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1

Wska�niki (%)
2009 2010 2011p 2012p 2013p 2014p

zmiana sprzeda¿y -8.81 40.36 68.77 16.34 14.69 15.06

zmiana EBITDA -6.60 59.38 44.65 13.71 6.19 6.56

zmiana EBIT -3.65 73.76 41.61 15.89 6.83 7.23

zmiana zysku netto -6.87 92.12 46.04 17.11 6.61 7.07

mar¿a EBITDA 14.67 16.66 14.28 13.96 12.92 11.97

mar¿a EBIT 11.51 14.25 11.96 11.91 11.09 10.34

mar¿a netto 6.50 8.90 7.70 7.75 7.20 6.70

sprzeda¿/aktywa (x) 0.76 0.69 0.89 0.93 0.96 0.99

d³ug / kapita³ (x) 0.64 0.46 0.48 0.43 0.39 0.36

odsetki / EBIT (x) 0.27 0.15 0.17 0.16 0.16 0.17

stopa podatkowa 23.03 22.78 19.00 19.00 19.00 19.00

ROE 18.32 14.69 17.67 17.14 15.45 14.20

ROA 4.96 6.15 6.84 7.19 6.91 6.66

(d³ug) gotówka netto (mln PLN) -131.7 -148.2 -177.8 -165.1 -153.0 -142.6

�ród³o: Prognozy Millennium DM
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Obja�nienia terminologii fachowej u¿ytej w raporcie
EV - wycena rynkowa spó³ki + warto�æ d³ugu odsetkowego netto
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
WNB - wynik na dzia³alno�ci bankowej
P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê
P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê
P/BV - stosunek ceny akcji do warto�ci ksiêgowej na 1 akcjê
ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EPS - zysk netto na 1 akcjê
CEPS - warto�æ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê
BVPS - warto�æ ksiêgowa na 1 akcjê
DPS - dywidenda na 1 akcjê
NPL - kredyty zagro¿one

Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A.
KUPUJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu
AKUMULUJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 10% potencja³ wzrostu
NEUTRALNIE - uwa¿amy, ¿e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- 10%)
REDUKUJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki s¹ przewarto�ciowane o 10-20%
SPRZEDAJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki s¹ przewarto�ciowane o ponad 20%
Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty
wydania, o ile wcze�niej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje
aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale¿no�ci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.

Stosowane metody wyceny
Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3):
Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê¿nych) - metoda uznawana za najbardziej
odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra¿liwo�æ otrzymanej w ten sposób
wyceny na przyjête za³o¿enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wska�ników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wska�nikami dla innych firm z tej samej bran¿y b¹d� bran¿ pokrewnych) - lepiej ni¿ metoda
DCF odzwierciedla postrzeganie bran¿y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra¿liwo�æ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wska�ników, a tak¿e wysoka
zmienno�æ wyceny w zale¿no�ci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale¿niaj¹cy w³a�ciwy wska�nik P/BV od rentowno�ci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków.
Wad¹ tej metody jest wra¿liwo�æ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o¿enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskowno�æ, efektywno�æ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego.

Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹ca przedmiotem niniejszego raportu.
Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Aplisens, Ciech, Sygnity, Wielton, Skyline, od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora
rynku dla spó³ek: Handlowy, KGHM, PGE, PKO BP, Pu³awy, Mieszko, PZU, PKN, Alterco, Eurofilms, Konsorcjum Stali. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty
publicznej dla akcji spó³ek: Ferro, Bank Millennium, ZPC Otmuchów od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium TFI S.A., spó³ka zale¿na Millennium Dom Maklerski S.A., posiada 9.95% akcji spó³ki Graal
S.A. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu  nie wystêpuj¹ ¿adne inne powi¹zania o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 pa�dziernika 2005
roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹.

Pozosta³e informacje
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja
o stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czê�ci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹
pierwszego udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów
finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, ¿e zosta³o to wyra�nie zaznaczone w tre�ci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A.
wy³¹cznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów warto�ciowych, mo¿e byæ ona tak¿e dystrybuowana za pomoc¹ �rodków masowego przekazu, na podstawie
ka¿dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³o�ci lub w czê�ci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione.
Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mog¹ zostaæ bezpo�rednio lub po�rednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale¿ytej staranno�ci i rzetelno�ci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, ¿e s¹ one w pe³ni dok³adne
i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie
o analizê przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o¿eñ, które w przysz³o�ci mog¹ okazaæ
siê nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela ¿adnego zapewnienia, ¿e podane prognozy sprawdz¹ siê. Inwestowanie w akcje spó³ki (spó³ek) wymienionych w niniejszej analizie wi¹¿e siê z szeregiem ryzyk
zwi¹zanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemo¿liwe.
Tre�æ rekomendacji nie by³a udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu  dokonywana jest w zale¿no�ci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.
Millennium Dom Maklerski S.A. mo¿e �wiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie
informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
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Dyrektor

Rekomendacje Millennium DM S.A.

Spó³ka Rekomendacja
Data wydania 
rekomendacji

Cena rynkowa w 
dniu wydania 
rekomendacji

Wycena

Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 2010 roku

Liczba rekomendacji % udzia³

Kupuj 6 19%

Akumuluj 11 35%

Neutralnie 10 32%

Redukuj 3 10%

Sprzedaj 1 3%
31

Kupuj 2 8%

Akumuluj 12 50%

Neutralnie 9 38%

Redukuj 1 4%

Sprzedaj 0 0%

*ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora

Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium DM S.A. 
�wiadczy³ us³ugi z zakresu bankowo�ci inwestycyjnej*
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