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Budownictwo, przemysł elektromaszynowy 

INTROL 
 

Alternatywa dla „czystego” budownictwa 
Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Introlu od zalecenia „Kupuj”, z 
ceną docelową 9,68 PLN. Nasza wycena DCF wskazuje na znaczący 
potencjał wzrostu kursu. Introl prezentuje się również relatywnie tanio na tle 
konkurencji. W naszej ocenie powyższe niedoszacowanie wynika m.in. ze 
skomplikowanej struktury Grupy, z ekspozycją na kilka segmentów. Spółka 
jest przypisana do segmentu elektromaszynowego, co może wskazywać na 
działalność produkcyjną, podczas gdy największą część przychodów 
generują usługi wykonawcze.  

Nasze pozytywne nastawienie do Spółki opieramy na: 1) spółka pozytywnie 
zaskoczyła w okresie dekoniunktury rekordowymi kontraktami, które 
obecnie wchodzą w kluczowe etapy realizacji; 2) grupa przechodzi od 
podwykonawcy do generalnego wykonawcy inwestycji, szansa na 
wykorzystanie luki wobec problemów dużych giełdowych grup 
budowlanych i wyższe rentowności; 3) korzystnych perspektywach 
rynkowych w obszarach budownictwa przemysłowego oraz produkcji  
i dystrybucji AKPiA; 4) przewidywalności: realizuje publikowane prognozy  
i wypłaca stabilne dywidendy.  

W krótkim terminie domknięcie luki pomiędzy naszą ceną docelową, a obecnymi 
notowaniami może hamować ogólna sytuacja rynkowa, jednak w średnim terminie 
kurs powinny wspierać m.in. dobre wyniki kwartalne, szczególnie w 3Q2014 
(rozliczenia z PGE kontraktu na EC Rzeszów) oraz potencjalny kontrakt o 
wartości >50 mln PLN. 

Potencjalne ryzyka. Jako główne ryzyka postrzegamy: 1) mały free float, a w 
efekcie niska płynność, co negatywnie wpływa na zainteresowanie spółką ze 
strony inwestorów oraz przekłada się na dużą zmienność kursu przy niewielkich 
wolumenach obrotu; 2) generalne wykonawstwo pod klucz daje szanse na 
wyższe marże, ale wiążą się również z większym ryzykiem zarządzania 
kontraktem i końcowej odpowiedzialności za ewentualne wady; 3) redukowanie 
zaangażowania przez OFE. 

Prognozy. W połowie kwietnia Introl opublikował prognozę na 2014 rok. Grupa 
zakłada 450 mln PLN przychodów (+22,6%r/r), 70 mln PLN zysku brutto ze 
sprzedaży (+12,8%r/r) oraz 20 mln PLN zysku netto (+24,1%r/r). Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe osiągnięcia Spółki w zakresie trafności szacunków, 
uważamy prognozę na 2014 r. za jak najbardziej do zrealizowania. W naszym 
modelu zakładamy, jednak nieznacznie niższe poziomy wyników. 

 
 

NS EBITDA EBIT NP EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA* 

(w mln PLN) (PLN) (%) x 

2011 280,18 14,78 9,37 7,48 0,28 0,34 4,11 6,83 47,84 1,49 1,29 1,55 28,49 22,74 1,94 0,76 15,26 

2012 365,41 28,95 23,24 14,35 0,54 0,31 4,40 12,23 50,07 1,50 1,33 1,28 14,86 9,17 1,82 0,58  7,99 

2013 367,04 27,66 21,46 16,53 0,62 0,37 4,60 13,47 52,77 1,45 1,28 1,13 12,90 9,93 1,74 0,58  8,32 

2014P 439,17 30,71 24,42 18,27 0,69 0,40 4,89 14,03 55,89 1,41 1,27 1,09 11,66 8,73 1,64 0,49  7,66 

2015P 458,61 33,13 26,56 19,86 0,75 0,41 5,22 14,27 54,59 1,45 1,30 1,09 10,73 8,02 1,53 0,46  7,05 

2016P 473,51 36,54 29,51 22,26 0,84 0,45 5,61 14,89 52,99 1,48 1,33 1,08 9,57 7,22 1,43 0,45  6,36 

P - prognoza DM BOŚ S.A.; EUR/PLN = 4,1797; *do obliczeń przyjęto wartość Spółki na poziomie 213,1 mln PLN 

poniedziałek, 12 maja 2014 
 

KUPUJ 
(Nowa) 

 
Cena docelowa (Nowa)  9,68 PLN 
Wycena metodą porównawczą 8,62 PLN 
Wycena metodą dochodową 10,75 PLN 
  Cena bieżąca  8,00 PLN 
  Potencjał wzrostu  21,1% 

 
Dane podstawowe Grupy mln PLN mln EUR 

Suma bilansowa (31.12.13 r.) 259,4 62,1 

Kapitał własny (31.12.13 r.) 122,7 29,3 

Kapitalizacja (9.05.14 r.) 213,1 51,0 

Free float (9.05.14 r.) 35,3 8,5 

Średni dzienny obrót (szt., 6m) 7 913 

Cena minimalna (12m) 6,12 

Cena maksymalna (12m) 9,50 

Zwrot z inwestycji (3m) -5,9% 

Zwrot z inwestycji (6m) -4,2% 

Zwrot z inwestycji (12m) 30,7% 

Beta vs. WIG (6m) 0,28 

Wartość nominalna akcji 0,20 

 
Akcjonariat 
(29.05.14 r.) 

Liczba 
akcji 

% w  
kapitale  

% na 
WZA 

Wiesław Józef 
Kapral  

10 527 768 39,52% 39,52% 

Józef Bodziony 10 193 990 38,27% 38,27% 

Amplico PTE 1 500 000 5,63% 5,63% 

Pozostali 4 417 042 16,58% 16,58% 

Razem 26 638 800 100,00% 100,00% 
 

Michał Stalmach 
Analityk,  
makler papierów wartościowych 
(22) 504 33 25,  
m.stalmach@bossa.pl 
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Analiza techniczna 
Wykres sporządzony w oparciu o kurs zamknięcia z dnia 9 maja 2014r. 
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Kurs akcjogramu INTROL znajduje się poniżej bardzo ważnego punktu zaporowego TL 9,50 PLN, tracąc 
względem poziomu z początku bieżącego roku blisko 8%. Szeroki benchmark WIG traci w tym czasie ok. 1,6%. 
Ponadto w relatywnym zestawieniu akcji INL do WIG-u widzimy, że analizowana spółka jest minimalnie silniejsza 
od wskazanego, szerokiego indeksu.  

W dziennym ujęciu technicznym kurs INL porusza się w ramach konsolidacji 9,19 – 7,50 PLN, która na 
wskazanym wykresie należy do pro – wzrostowych układów, z zastrzeżeniem braku przełamania wsparć 7,84 – 
7,50 PLN. Ponadto linia hossy, która nakłada się na dolne ograniczenie zwyżkowego kanału Pitchforka z 200 
sesji, wypada w rzucie pionowym przy 7,80 zł, tuż poniżej rosnącej EMA-200. To pokazuje, że niniejsze akcje są 
w pozytywnym technicznie układzie, natomiast bardzo krótkoterminowo podlegają presji podażowej na mocy 
zachowanego oporu 9,19 zł oraz aktualnego sygnału sprzedaży DMI / ADX.  

Zgodnie z proporcjami Fibonacciego, opartymi na przedstawionej strukturze cenowej, można szacować dalsze 
wzrosty kursu INTROL zwłaszcza, jeśli wskazane wcześniej opory zostaną przełamane. Warto jednak pamiętać, 
że droga do nowych maksimów nie koniecznie musi być liniowa, lecz jak najbardziej powinny na niej pojawiać się 
zrzuty podażowe tj. korekty spadkowe o podobnych zasięgach, jak tegoroczna zniżka. Bardzo często 
prognostykiem obsunięcia się kursu jest dystrybucja na wskaźniku A/D zwłaszcza, gdy wymiana jest o 
podwyższonym wolumenie. Cały czas trzeba pamiętać, że linia hossy podkreśla długofalowy rynek byka a 
relatywna siła wskazanych akcji do WIG-u stanowi o ich intratności tylko, gdy poruszają się ponad dynamiczną 
linią wzrostową. 

Skutkiem negacji oczekiwanego scenariusza wzrostowego powinno być zejście kursu INL w rejony 6,80 – 6,50 zł, 
gdzie przebiegają najbliższe poziomy docelowe, oszacowane wg przekształceń cenowych Fibonacciego. W ich 
rejonie przebiegają także ważne dołki, wypunktowane w sierpniu 2013 roku. Przy nieoczekiwanym scenariuszu 
wystąpienia zniżek właśnie w tym rejonie powinien ponownie uaktywnić się istotniejszy popyt. 

 

  
Analiza techniczna: Michał Pietrzyca 
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Branża 

Budownictwo 
Otoczenie rynkowe powoduje, że perspektywy dla Grupy Introl na najbliższe lata należy 
naszym zdaniem ocenić w sposób pozytywny. Pomimo znaczących spadków, które notował 
rynek budowlany od lipca 2012 r. do końca III kwartału 2013 r., Introl pozyskał w tym czasie 
dwa rekordowe zlecenia z zakresu budownictwa ochrony środowiska i energetycznego. 
Obecnie sytuacja w sektorze budowlanym poprawia się po słabym 2012 r. i kryzysowym 
2013. Szansą dla Spółki są m.in. inwestycje związane z dwoma powyższymi podsegmentami. 
Ponadto w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy sentyment do branży budowlanej 
zdecydowanie się poprawił. W ciągu poprzednich 12 miesięcy indeks WIG-Budownictwo był 
relatywnie silny, zyskując ponad dwa razy więcej niż szeroki rynek. Oczekujemy, że 
pozytywna tendencja utrzyma się. W tym roku ogłoszonych ma być ok. 50 przetargów 
infrastrukturalnych, w związku z czym temat budownictwa będzie szeroko poruszany  
i komentowany.  

Polski sektor energetyczny jest właśnie u progu wejścia w fazę realizacji na dużą skalę 
inwestycji w nowe źródła wytwórcze. W budowie znajdują się obecnie bloki m.in. w Opolu 
(1 800 MW), Kozienicach (1 000 MW), Włocławku (463 MW) i Stalowej Woli (450 MW). 
Wkrótce ruszyć mogą również  Jaworzno (910 MW) i Turów (460 MW). Część bieżących 
jednostek ma już ponad 40 lat (przy średniej dla krajowego rynku równej ok. 33 lat) i musi 
zostać zamknięta i zastąpiona nowymi mocami. Ponadto Polska jest zobligowana do 
spełniania coraz ostrzejszych norm środowiskowych. Na bazie bieżących przepisów do 2020 
r. państwa UE muszą zredukować emisję dwutlenku węgla o 20 proc. w stosunku do 1990 r. 
oraz wytwarzać 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Propozycje KE wskazują, że do do 
2030 r. redukcja CO2 ma sięgnąć 40 proc., udział energii ze źródeł odnawialnych wzrosnąć 
do 27 proc. przy czym na poziomie całej Unii, a nie poszczególnych państw. Do tego 
dochodzą jeszcze instalacje SOx, NOx czy pyłów. Powyższe rodzi duże inwestycje dla 
przemysłów energochłonnych, jak chociażby hutnictwa czy cementowni. Ryzykiem pozostaje 
jednak, że spółki nie godząc się na takie nakłady będą przenosić fabryki poza granice UE.  

W ostatnim przetargu na budowę stacji energetycznej Pelpin organizowanym przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne zleceniodawca wykluczył z przetargu chińskich oferentów ze 
względu na „rażąco niską cenę”. Inwestor zdecydował się na taki krok nie uzyskując 
satysfakcjonującego uzasadnienia dla proponowanych cen. Podobnie w przypadku nowego 
bloku w Elektrowni Turów, Grupa PGE odrzuciła najtańszą ofertę Shanghai Electric Group 
(3,09 mld PLN), decydując się na propozycję Hitachi Power Europe, Budimeksu i Tecnicas 
Reunidas (4,0 mld PLN). Gdyby taka sytuacja tj. dokładniejsza weryfikacja ofert i 
wykonawców, uległa wzmocnieniu była to szansa dla krajowych, dzięki wykluczeniu z rynku 
części nieuczciwej konkurencji.  

Budżet UE na lata 2014-2020 jest już zatwierdzony. Polska ma otrzymać w tym okresie 
łącznie w ramach polityki spójności 82,5 mld EUR. Na program Infrastruktura i Środowisko ma 
przypaść 27,5 mld EUR wobec 28,3 mld EUR w poprzednim budżecie. Negatywnym 
czynnikiem dla tego segmentu jest wysokie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. 
Jednak jest to w dalszym ciągu perspektywiczny segment. W związku z wymaganiami UE, co 
do których Polska jest znacznie opóźniona (miały zostać spełnione do 2013r., m.in. dotyczące 
ilości odpadów kierowanych na składowiska i ich segregacji, w Polsce ponad 70 proc. śmieci 
trafia na składowiska, dla porównania w Niemczech - jedynie 0,5 proc.), rosną inwestycje 
m.in. w spalarnie odpadów i osadów. Spalarnie poza redukcją odpadów, mogą być również 
wykorzystywane do produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła, co rozwiązuje 
również problem z ich składowaniem. W krajach starej Unii Europejskiej spala się niespełna 
26 proc. odpadów, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi 1 proc. Na chwilę obecną w 
Polsce działa jedynie jedna spalarnia odpadów komunalnych (w Warszawie), natomiast 
budowanych jest 6 kolejnych, których oddanie ma przypaść na lata 2015 (5) i 2016 (1). 
Według prognoz KPGO 2014 dotyczących ilości wytwarzanych odpadów na terenie dużych 
miast (powyżej 50 tys. mieszkańców) do 2020 r. w Polsce istnieje potencjał na budowę co 
najmniej kolejnych sześciu dużych spalarni. Ich łączny koszt może wynieść ok. 3,6 mld PLN. 
Perspektywicznym rynkiem jest również rynek spalarni osadów. Według Tadeusza 

W trudnym okresie dla 
branży Introl pozyskał dwa 
rekordowe zlecenia, a 
obecnie powinna również 
sprzyjać ogólna poprawa w 
segmencie…   

… w tym inwestycje w 
energetyce…   

… gdzie w ostatnim czasie  
zleceniodawcy nie kierowali 
się wyłącznie kryterium 
najniższej ceny…  

… oraz budownictwie 
ochrony środowiska.  
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Rzepeckiego, prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, w Polsce jest miejsce dla 300–
400 oczyszczalni z infrastrukturą pozwalającą również na wytwarzanie energii z osadów 
ściekowych (obecnie jest ich 70), dających dodatkowe 100–200 MW. Budowa jednej to koszt 
rzędu 15 mln PLN, co daje w sumie 4,5-6,0 mld PLN. Należy również zaznaczyć, że instalacje 
ochrony środowiska, takie jak chociażby oczyszczalnie ścieków po około 10 latach wymagają 
przeprowadzenia modernizacji, co wiąże się zarówno z zużyciem elementów mechanicznych 
jak i postępem technologicznym. Dlatego nawet po wzmożonym okresie budowy nowych 
instalacji, ogólna rosnąca liczba takich jednostek będzie powodować, że kolejne inwestycje, 
choć na mniejszą skalę będą prowadzone. 

W 2013 r. produkcja budowlano-montażowa spadła o 12,0% r/r, po spadku o 1,0% r/r rok 
wcześniej, grudzień i początek roku dobrym prognostykiem na 2014 r., oczekujemy że 
sektor zakończy rok wzrostem na poziomie 3,5% r/r 

Po dwucyfrowych spadkach produkcji budowlano-montażowej w I półroczu i jednocyfrowych w 
drugiej części roku, ostatecznie 2013 rok budownictwo zakończyło spadkiem produkcji o 
12,0% r/r. Wyraźnie lepiej sytuacja wyglądała od września, kiedy to z miesiąca na miesiąc 
spadki wyhamowywały, aż w końcu w grudniu sektor odnotował pierwszy wzrost od maja 
2012 r. Poza styczniem, ostatnia zima była dla budowlańców łaskawa, co widać również w 
udanym początku roku. Po marcu tegoroczny wzrost produkcji budowlano-montażowej to 
10,6% r/r. Oczekujemy, że 2014 r. dynamika wyniesie 3,5% r/r m.in. ze względu na poprawę 
koniunktury w budownictwie mieszkaniowym (nowy program pomocowy) oraz prawdopodobny 
start nowych projektów infrastrukturalnych w końcówce roku. W naszych prognozach 
zakładamy, że będzie to 3,5%. Jednak szansa na istotny wzrost marż w nowym rozdaniu 
kontraktów współfinansowanych z UE jest raczej niewielka. Z informacji jednego prezesa z 
głównych wykonawców kontraktów drogowych – Budimeksu, p. D. Blochera wynika, że 
składając oferty z marżą 2-3 proc. spółka nie jest w stanie w nich zwyciężyć. Tak więc marże 
pozostają bardzo niskie. O utrzymującej się wysokiej konkurencji świadczy chociażby ilość 
firm i konsorcjów (23) zainteresowanych budową Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym 
nowe podmioty dotychczas nieobecne w Polsce. Pomimo negatywnych ocen spółek 
zagranicznych odnośnie form przetargów oraz współpracy z GDDKiA, nie oczekujemy spadku 
konkurencji i mniejszego zainteresowania ze strony dużych europejskich graczy, którzy 
podążają za zleceniami i pieniędzmi. Wśród składających oferty widać nowe podmioty 
chociażby z Ukrainy czy Azerbejdżanu. Obecnie zwycięskie oferty stanowią ok. 75%-80% 
kosztorysu inwestora. W tym roku ma zostać ogłoszonych 50 dużych przetargów 
infrastrukturalnych. Łączne wydatki na drogi i kolej w latach 2014-2020 mają wynieść 
odpowiednio 60 mld PLN i 59 mld PLN, w tym wkład unijny ma przekroczyć 20 mld EUR. 
Rosnący udział projektów typu „zoptymalizuj i zbuduj” oraz „projektuj i zbuduj”  
powoduje, że większą szansę zarobku mają duże grupy budowlane, które posiadają już we 
własnych szeregach odpowiednich ludzi do ich przygotowania.  

Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r  

 
Źródło: Dane GUS, opracowanie własne 

Należy jednak zaznaczyć, że udział I kwartału w rocznej produkcji jest niewielki. Bardzo 
dobrze obrazuje to relacja produkcji m/m. W styczniu 2014 wyniosła ona jedynie 36,0% w 
stosunku do grudnia 2013. Prognozujemy, że bieżący rok produkcja budowlana zakończy 
wzrostem o 3,5%. Jeszcze lepszy powinien być pod tym względem przyszły rok, kiedy do fazy 
realizacji wejdą duże projekty energetyczne oraz nowe inwestycje infrastrukturalne.  

Po spadkowych latach 2012-
2013, w tym roku 
budownictwo powinno 
odnotować wzrost 
produkcji.  Udany początek 
roku wspierała pogoda. 

Bardzo konkurencyjnym 
pozostaje w dalszym ciągu 
segment infrastrukturalny. 
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W rozbiciu na poszczególne działy budownictwa w 2013 r. najmniejszy spadek odnotowały 
roboty budowlane specjalistyczne (-6,2%). W przypadku wznoszenia budynków spadek 
wyniósł 12,2% (w tym w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 12,6%), natomiast budowy obiektów inżynierii lądowej  
i wodnej 15,3% (w tym, mających największy udział w dziale, dróg kołowych i szynowych o 
22,6%, przy czym wzrost wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami 
związanymi z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych o 4,3%). 
W strukturze produkcji budowlano-montażowej ogółem w 2013 r. wyższy r/r był udział 
budynków niemieszkalnych. Zmniejszył się natomiast udział budynków mieszkalnych oraz 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym głównie autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg 
pozostałych.  

W 2013 r. sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych poprawiła się r/r, jednak należy 
pamiętać o bardzo niskiej bazie rok wcześniej. Na poziomie brutto sektor osiągnął 1 421,8 mln 
PLN zysku wobec 199,2 mln PLN straty rok wcześniej. Z kolei w przypadku zysku netto było 
to odpowiednio 813,4 mln PLN wobec -514,5 mln PLN. Udział przedsiębiorstw wykazujących 
zysk netto wzrósł r/r z 72,6% do 74,3%. Najlepsze wyniki osiągnęły przedsiębiorstwa 
zajmujące się budową budynków (wzrost odpowiednio do 1 099,9 mln PLN zysku brutto oraz 
do 859,1 mln PLN zysku netto) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (253,4 mln PLN  
i 13,8 mln PLN). Słabsze r/r wyniki zanotowały jednostki wykonujące roboty budowlane 
specjalistyczne (spadek z 215,7 mln PLN zysku brutto do 68,5 mln PLN oraz z 105,6 mln PLN 
zysku netto do -59,6 mln PLN). Wskaźnik rentowności ze sprzedaży w przedsiębiorstwach 
budowlanych znacząco się poprawił (z 0,5% do 1,5%). Poprawie uległy wskaźnik płynności  
I stopnia (z 39,7% do 45,4%) oraz II stopnia (z 97,8% do 107,4%). Nakłady inwestycyjne w 
budownictwie w 2013 r. były o 17,1% niższe niż rok wcześniej (po spadku o 18,0% w 2012 r.). 
Z kolei liczba nowo rozpoczętych inwestycji obniżyła się o 18,8% r/r, a ich wartość 
kosztorysowa o 24,7% r/r.  

W całym 2013 r. ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 1,8% r/r, jednak wynik dla 
całej produkcji przemysłowej był tylko nieznacznie lepszy (-1,3% r/r), przy średniorocznej 
inflacji na poziomie 0,9% r/r. 

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, produkcji sprzedanej przemysłu i inflacja r/r  

 
Źródło: Dane GUS, opracowanie własne 

Ceny materiałów są stabilne, ale nie zeszły do poziomów sprzed 3 lat (są o 15-30% wyższe). 
Dla wykonawców ważne jest, aby nie było dużej zmienności cen, co utrudnia kalkulację 
długoterminowych ofert i budżetów. Ze względu na większe rozłożenie przetargów w czasie 
nowej perspektywy 2014-2020, prawdopodobnie tak dynamiczny wzrost cen materiałów jak w 
latach 2010-2012, nie powtórzy się. 

 

 

 

 

 

 

W 2013 r. najmniejszy 
spadek notowały roboty 
budowlane specjalistyczne. 

Pomimo, że w 2013 r. 
segment doświadczył 
silnego spadku produkcji, 
sytuacja finansowa 
przedsiębiorstw r/r 
poprawiła się. 

Od początku 2009 r. zmiany 
cen za roboty budowlane 
znajdują się poniżej 
inflacji… 

... przy czym obecnie 
problemu nie stanowi 
zmienność na rynku 
materiałów. 
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Zmiany cen wybranych materiałów budowlanych  

 
Źródło: Budimex, ceny oleju napędowego za Grupą Lotos 

Niewielka ekspozycja krajowych spółek budowlanych na rynki wschodnie, najbardziej 
kryzysową sytuację na Ukrainie mogą odczuć Unibep i Elektrobudowa  

Krajowe spółki budowlane mają niewielką ekspozycję na rynki wschodnie. Dużo większe 
powiązania występują w przypadku branż spożywczej i chemicznej, przemysłu 
elektromaszynowego czy materiałów budowlanych. Na chwilę obecną nie padły jeszcze 
żadne polityczne decyzje, które utrudniałyby polskim przedsiębiorstwom prowadzenia 
działalności na rynku rosyjskim. Faktem jest jednak, że osłabienie hrywny i rubla jest 
odczuwalne dla eksporterów, gdyż krajowe towary/usługi staną się droższe. Z informacji, które 
uzyskaliśmy z ostatnich raportów finansowych wynika, że sytuacja na wschodzie Europy 
może mieć największy wpływ na wyniki Unibepu i Elektrobudowy. To głównie ta pierwsza 
spółka została przeceniona pod wpływem negatywnego sentymentu do spółek prowadzących 
biznes na wschód od Polski. Dlatego istotny wpływ na notowania będzie mieć dalszy rozwój 
sytuacji międzynarodowej. Udział eksportu Unibepu do krajów WNP (Rosja, Białoruś) w 2013 
r. wyniósł 15,4% sprzedaży. Z kolei w przypadku Elektrobudowy udział sprzedaży do Rosji to 
13,6%, a Ukrainy – 2,1%.  

Sezonowe pogorszenie koniunktury w IV kwartale, odbicie na początku roku  

IV kwartał podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach przyniósł pogorszenie 
koniunktury spółek budowlanych. Taką sytuację obserwujemy w każdym z ośmiu lat 
prezentowanych na wykresie, dlatego możemy stwierdzić, że jest to zjawisko sezonowe dla 
branży. Tym samym w grudniu mimo wzrostu produkcji budowlanej, wskaźnik koniunktury 
notował najniższą wartość tj. -26,8 od początku roku (w lutym wyniósł -29,9). Co ciekawe 
wskaźnik notował poprawę nieprzetrwanie od stycznia właśnie do września, a od października 
tendencja uległa odwróceniu. W I kwartale br. wskaźnik koniunktury budowlanej ponownie 
wzrastał. Obecnie (kwiecień) znajduje się na poziomie -7,3 wobec -23,1 rok wcześniej. 
Poprawę sygnalizuje 14% przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie 38%.  

Jeśli jednak rozbijemy wskaźnik koniunktury według klas wielkości przedsiębiorstw, to 
przedsiębiorstwa największe (jedyne, za takie uznaje się firmy o zatrudnieniu powyżej 250 
osób) oceniają sytuację pozytywnie (7 wobec -6 rok wcześniej i również 7 w marcu br.). W 
dalszym ciągu najsłabiej oceniana jest obecna sytuacja finansowa i gospodarcza oraz 
produkcja. Prognozy w tym zakresie są już znacznie lepsze. W tym w końcu prognozowana 
produkcja jest oceniana pozytywnie. Jeszcze większe pozytywne oczekiwania są 
formułowane w stosunku do przyszłego portfela.  

Sytuacja na Ukrainie ma 
nieznaczny wpływ na 
działalność krajowych 
spółek budowalnych. 

W I kwartale przedsiębiorcy 
wskazują na poprawę 
koniunktury. Ogólna ocena 
pozostaje negatywna od 
sierpnia 2011 r.,... 

… jednak wśród 
największych 
przedsiębiorstw  od marca 
br. przeważają oceny 
pozytywne. 
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Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie  

 
Źródło: Dane GUS, opracowanie własne 

Sygnalizowane przez przedsiębiorstwa budowlane opóźnienia płatności utrzymują się od kilku 
miesięcy na stabilnym poziomie. Stopniowo poprawie ulegają oczekiwania odnośnie redukcji 
zatrudnienia. Przedsiębiorstwa budowlane w dalszym ciągu przewidują spadek cen za 
wykonywane roboty. W kwietniu odsetek przedsiębiorstw, które deklarowało, że nie 
odczuwają żadnych barier w prowadzeniu działalności wyniósł 2,9% wobec 1,9% rok 
wcześniej. Największe trudności jakie zgłaszają przedsiębiorcy budowlani to obecnie koszty 
zatrudnienia (62% w stosunku do 58% rok wcześniej) oraz konkurencja na rynku (57% 
obecnie i rok wcześniej). W porównaniu z marcem 2013 r. według ocen firm budowlanych 
najbardziej spadło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji  
gospodarczej (z 49% do 41%) i niedostatecznym popytem (z 46% do 41%), natomiast wzrosło 
– z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 26% do 32%) i kosztami zatrudnienia. W 
kwietniu br. wykorzystanie mocy przez przedsiębiorstwa budowlane było na poziomie 72% 
wobec 61% rok wcześniej.       

Przemysł 
Obecnie spółkom przemysłowym sprzyja wzrost gospodarczy i utrzymujące się niskie 
stopy procentowe. O wzroście aktywności gospodarczej w Polsce świadczą chociażby 
rosnąca produkcja przemysłowa (+4,8 proc. w 1Q 2014), wskaźnik klimatu koniunktury 
w przetwórstwie przemysłowym (9,3 w kwietniu) czy indeks PMI (52,0 w kwietniu).  

W 2013 roku produkcja przemysłowa rosła r/r w 9 z 12 miesięcy (poza lutym, marcem  
i majem). W całym ubiegłym roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 2,2 proc. r/r. 
Pierwsze miesiące 2014 roku wskazują na dalsze ożywienie. W I kwartale wzrost wyniósł  
4,8 proc. 

Dynamika produkcji przemysłowej r/r 

 
Źródło: Dane GUS, opracowanie własne 

W kwietniu wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym osiągnął poziom 9,3, czyli 
wartość najwyższą od 4 lat (IV.2010 r. – 9,9). Wysoki poziom wskaźnika wynikał m.in. z 
korzystnych ocen bieżącej produkcji oraz mniej pesymistycznych ocen portfela zamówień. 
Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, ale prognozy wskazują na 
możliwość jej poprawy. 

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w lutym do 55,9 pkt, czyli poziomu 
najwyższego od grudnia 2010 r. Z kolei marzec i kwiecień przyniosły spadek wskaźnika do 

Problemami branży 
pozostają opóźnienia w 
regulowaniu należności, 
koszty zatrudnienia oraz 
konkurencja… 

 

… r/r znacznie lepiej 
wygląda jednak obłożenie 
sił wykonawczych. 

Spółkom przemysłowym 
sprzyja obecnie wzrost 
gospodarczy. 

… z kolei PMI notował lutym 
najwyższy poziom od końca 
2010 r. 

W kwietniu wskaźnik 
klimatu koniunktury w  
przetwórstwie 
przemysłowym był 
najwyższy od 4 lat… 
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poziomu 52,0 pkt., jednak to już dziesiąty miesiąc z rzędu kiedy wskaźnik sygnalizuje 
poprawę warunków gospodarczych. Ogólnie wyniki ankiet sygnalizują wzrost liczby zamówień 
(jedenasty miesiąc z rzędu), produkcji (dziesiąty miesiąc z rzędu), wyraźny wzrost 
zatrudnienia (pozytywna tendencja trwa już dziewięć miesięcy). W ostatnich miesiącach tylko 
nieznacznie rosła ilość nowych zamówień eksportowych otrzymywanych przez polskich 
producentów. Wyższy eksport przedsiębiorcy uzasadniali wchodzeniem na nowe rynki. W 
przypadku spadku zamówień, część ankietowanych przyczyny upatruje w napiętej sytuacji 
pomiędzy Ukrainą a Rosją. Utrzymuje się zniżkowa presja na ceny. Spadają koszty produkcji 
(trzeci miesiąc z rzędu, m.in. za sprawą spadku cen ropy i metali) oraz ceny wyrobów 
gotowych (siedemnasty kolejny miesiąc, poza niższymi cenami surowców, przedsiębiorcy 
wskazują na konkurencję).  

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oraz PMI dla Polski 

 
Źródło: Dane GUS, HSBC, opracowanie własne 

W 2014 r. wg prognoz Komisji Europejskiej 26 z 28 członków Unii Europejskiej (poza Cyprem 
i Słowenią) ma osiągnąć dodatnią dynamikę PKB. Z kolei w 2015 r. wzrost mają już notować 
wszystkie kraje. Dla całej UE wzrost ma wynieść 1,5 proc. w 2014 r. i 2,0 proc. w 2015 r.  
Korzystnie wygląda również sytuacja u naszego głównego partnera handlowego. W tym roku 
niemiecki PKB ma wzrosnąć o 1,8 proc. i 2,0 proc. w 2015 r. Z kolei średnia prognoz z 
serwisu Reuters dla Niemiec to odpowiednio 1,9 proc. oraz 2,0 proc.   

 

 

 

 

 

W 2015 r. wszystkie kraje 
UE mają zanotować 
dodatnią dynamikę PKB. 
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Historia Grupy 
W 1945 r. powstało Przedsiębiorstwo Energomontaż PW S.A. w Chorzowie, specjalizujące się 
w naprawach, remontach i modernizacjach instalacji energetycznych, w szczególności kotłów 
i wymienników ciepła, zbiorników i rurociągów. W 2002 roku cześć montażowa spółki została 
wydzielona, nazwa zmieniona na Energomontaż Chorzów Sp. z o.o., a spółka dołączyła do 
Grupy Introl. 

W 1962 r. powstała spółka Polon, której główny obszar działalności to pomiary przemysłowe  
i kontrola procesów w branży wydobywczej i hutnictwie stali. Firma wyspecjalizowała się w 
pomiarach poziomu, systemach detekcyjnych i aparaturze izotopowej. W 1998 r. Polon 
zmienił nazwę na Introl S.A.    

W 1990 r. Wiesław Kapral i Józef Bodziony (wcześniej związani z Energoaparatura S.A.) 
założyli Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl s.c., spółkę wykonującą prace w 
obszarze automatyki przemysłowej.   

W 1993 r. doszło do połączenia Polonu i Introlu. Spółka skupiła się na nowoczesnych 
rozwiązaniach dla przemysłu, w szczególności systemach pomiarowo-kontrolnych, 
instalacjach elektrycznych i mechanicznych, analiz przemysłowych i systemach SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition – system nadzorujący przebieg procesu 
technologicznego lub produkcyjnego).   

W latach 2000 – 2007 Grupa rozwijała się przez akwizycję firm z branż automatyki  
i pomiarów przemysłowych, branżach elektrycznej i mechanicznej. 

W 2007 Introl zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość 
oferty wyniosła 80,5 mln PLN, w tym nowa emisja 46 mln PLN oraz sprzedaż istniejących 
akcji 34,5 mln PLN. Cena w ofercie wyniosła 11,50 PLN/akcja. 

W latach 2007 – 2009 za środki pozyskane z emisji Grupa dokonała kolejnych akwizycji, 
nabywając kolejno „PWP Katowice” Sp. z o.o., Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o., Pro - 
ZAP Sp. z o.o. oraz JCommerce S.A.  

W 2009 r. Introl ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji dających prawo do 66% głosów na  WZA 
giełdowej Energoaparatury, po cenie 1,50 PLN/akcja. Jednak wobec niezłożenia zapisów do 
sprzedaży określonego minimum, tj. akcji uprawniających do 50% + 1 głosów na WZA spółki, 
wezwanie nie doszło do skutku.  

Początki głównej spółki 
wykonawczej Grupy sięgają 
lat 50-tych… 

… natomiast produkcyjnej 
70-tych XX wieku. 

Główni akcjonariusze 
Introlu rozpoczęli 
działalność w 1990 roku. 

Początek XXI wieku to 
rozwój grupy w wyniku 
kolejnych akwizycji. 

Introl zadebiutował w 
bardzo korzystnym 
momencie dla spółki i 
akcjonariuszy 
sprzedających. Pozyskane 
środki zostały przeznaczone 
na kolejne akwizycje… 

… jednak fiaskiem 
zakończyło się wezwanie na 
akcje Energoaparatury.  
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Struktura organizacyjna 
Grupa Introl posiada duże zaplecze własne, opierając się na trzech flarach: usługach 
(działalność wykonawcza), produkcji i dystrybucji. W rozbudowanej strukturze znajduje się 14 
spółek z branż automatyki, pomiarów i instalacji elektrycznych, zatrudniających w sumie ok. 
1 500 osób. Dzięki temu Grupa jest w stanie przeprowadzić proces produkcji, od projektu 
technicznego, poprzez produkcję, montaż do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Tym 
samym ogranicza konieczność oddawania marży na zewnątrz. Najważniejsze spółki grupy to 
Introl, Energomontaż Chorzów, Limatherm oraz RAControls. Gdyby grupa miała się 
powiększyć o kolejną spółkę, naszym zdaniem najbardziej prawdopodobny kierunek to 
wykonawstwo/usługi. Jednak to właśnie stosunkowo skomplikowana struktura Grupy, z 
ekspozycją na kilka segmentów, jest naszym zdaniem jedną z przyczyn niedoszacowania jej 
wartości.  

Pomimo rozbudowanej struktury Grupy i prowadzonych w przeszłości akwizycji pozycja 
wartość firmy jest niewielka, tj. 6,5 mln PLN (niezmienna od 2009 r.), przy sumie bilansowej 
na poziomie 259,4 mln PLN. Tym samym ryzyko ewentualnego odpisu i negatywnego wpływu 
na wyniki jest niewielkie, a dotychczasowe inwestycje można ocenić jako trafione. 

W 2013 r. Grupa Introl rozpoczęła proces zmian struktur. Działalność Introl SA jest 
przenoszona do Energomontażu Chorzów. Stąd w sierpniu ub.r. nastąpiła zmiana nazwy 
spółki Energomontaż Chorzów na INTROL-Energomontaż. W ciągu najbliższych lat Introl SA 
stanie się prawdopodobnie spółką holdingową, zarządzającą całą grupą.  

Struktura organizacyjna Grupy Introl 

 

Źródło: Introl SA 

Grupa Inrol jest silnie 
zdywersyfikowana, działając 
m.in. w obszarach usług 
budowlanych oraz produkcji 
i dystrybucji AKPiA. 

Mimo wielu 
przeprowadzonych 
akwizycji pozycja wartość 
firmy jest niewielka. 

 W ramach prowadzonych 
zmian jednostka 
dominująca stanie się 
spółką holdingową. 
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INTROL-Energomontaż Sp. z o.o. (wcześniej Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.) - 
projektowanie, wykonawstwo, montaż, modernizacja i produkcja elementów urządzeń 
kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła  
i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. 

Introbat Sp. z o.o. - usługi utrzymania ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno-
pomiarową i układy sterowania, a także specjalistyczne usługi w branży AKPiA (aparatura 
kontrolno-pomiarowa i informatyka) i informatycznej. 

INTROL 4 TECH Sp. z o.o. (spółka powstała na bazie Elektromontażu -3 Katowice) - 
projektowanie i budowa instalacji uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji 
ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza oraz  działalność doradcza w 
zakresie ochrony środowiska i energetyki, prowadzenie przedstawicielstw podmiotów z polski 
i zagranicy. 

Biuro Inżynierskie "ATECHEM" Sp. z o.o. - usługi dla potrzeb przemysłu w zakresie 
projektowania i ekspertyz technicznych. 

Pro-Zap Sp. z o.o. - projektowanie technologii i automatyki, usługi w zakresie automatyzacji 
procesów przemysłowych. 

JCommerce S.A. - firma z sektora IT, projektowanie i wdrażaniem użytecznych, prostych w 
obsłudze oraz atrakcyjnych wizualnie rozwiązań informatycznych z zakresu: Business 
Intelligence, Systemów portalowych/EPM, rozwiązań dedykowanych, systemów mobilnych 
oraz outsourcingu IT. 

IB Systems Sp. z o.o. - projektowanie, wdrażanie, integracja oraz utrzymaniem systemów 
teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: 
biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności 
publicznej oraz usługi w zakresie instalacja elektrycznych.  

INTROL Sp. z o.o. - jeden z czołowych polskich dostawców aparatury kontrolno-pomiarowej, 
przeznaczonej do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Działalność 
dystrybucyjna jest uzupełniana i wspomagana przez projektowanie systemów pomiarowych 
oraz doradztwo techniczne. W ofercie znajdują się przepływomierze ultradźwiękowe, 
przepływomierze termiczne, przepływomierze do gazów, przepływomierze do paliw, 
przepływomierze wirowe, miernik przepływu cieczy, mierniki poziomu marki Vega, 
sygnalizatory napełnienia, detektory obecności, refraktometry do pomiaru stężenia roztworów, 
systemy detekcji i gazów, analizatory gazu, czujniki temperatury, higromery, 
wilgotnościomierze, rejestratory procesu, mierniki do układów HVAC, urządzenia 
termowizyjne, manometry i przetworniki ciśnienia, regulatory temperatury, regulatory PID, 
kalibratory. INTROL Sp. z o.o. świadczy usługi montażu, uruchamiania, serwisu oraz kalibracji 
aparatury kontrolno-pomiarowej i układów automatyki przemysłowej. 

RAControls Sp. z o.o. - autoryzowany dystrybutor sprzętu i oprogramowania firmy Rockwell 
Automation, zapewniający odbiorcom pełne wsparcie techniczne i szkoleniowe w zakresie 
sprzętu RA. Firma działa w Polsce na zasadach wyłączności. 

Limatherm S.A. - największy w Polsce i jeden z dwóch liczących się w Europie producentów 
zaawansowanych komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym głowic do 
przemysłowych czujników temperatury oraz specjalizowanych obudów do innych czujników, 
przetworników i urządzeń pomiarowych. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w 
Europie, USA i Ameryce Południowej. 

Limatherm Sensor Sp. z o.o. - znaczący w Polsce producent szerokiej gamy przemysłowych 
czujników temperatury, a także dostawca współpracującej z nimi aparatury pomiarowej. 

Limatherm Components Sp. z o.o. - produkcja podzespołów i części dla aparatury 
kontrolno-pomiarowej. 

PWP Katowice Sp. z o.o. - dostawca i producent urządzeń do mechanicznego oczyszczania 
ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp. 
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Przychody poszczególnych spółek Grupy Introl w latach 2012-2013 

  
*Wcześniej (do połowy 2013 r.) Energomontaż Chorzów 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 
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Działalność 
Introl działa w segmentach budownictwa i AKPIA. Główne obszary działalności to instalacje 
energetyczne i elektryczne oraz aparatura przemysłowa, gdzie Grupa jest odpowiednio 
wykonawcą, producentem i dystrybutorem. Obecnie oceniamy, że sytuacja rynkowa w Polsce 
sprzyja wszystkim głównym segmentom Grupy i jest duża szansa na kontynuację wzrostu w 
najbliższych latach. 

Zmiana rozkładu przychodów (powyżej) i zysk brutto ze sprzedaży (poniżej) w poszczególnych 
segmentach w latach 2009-2013  

 

  

 
 

 

Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

Grupa Introl – przychody i marża brutto ze sprzedaży (IQ 2009-4Q 2013)  

 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

 
 

Introl to grupa spółek 
wykonawczych, 
produkcyjnych i 
dystrybucyjnych. 

2009 2013 

Największy udział w 
przychodach i wynikach 
mają usługi wykonawcze... 
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Usługi AKPiA i elektryczne (INTROL-Energomontaż, INTROL 4 TECH, ATECHEM,  
Pro-Zap, IB Systems)   
Grupa Introl realizuje kontrakty dla szeroko rozumianego przemysłu, w tym budownictwa 
ochrony środowiska oraz branży energetycznej. Wśród najczęściej realizowanych prac 
znajdują się stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, instalacje transportu surowców  
i materiałów, układy kogeneracyjne, instalacje oczyszczania spalin oraz instalacje 
technologiczne. Grupa wykonuje również kontrakty podwykonawcze przy dużych obiektach 
kubaturowych, głównie instalacje elektryczne. Marże w budownictwie przemysłowym są z 
reguły wyższe niż w segmencie infrastrukturalnym czy ogólnobudowlanym.  

Wyniki segmentu usługi AKPiA i elektryczne oraz porównywalnych spółek z GPW (IQ 2009-4Q 2013) 

  
Źródło: Introl, BossaSkaner, opracowanie własne DM BOŚ 

W ciągu ostatnich 1,5 roku Inrol pozyskał dwa rekordowe zlecenia w segmentach ochrony 
środowiska i energetyce. Kontrakty na spalarnię odpadów w Koninie i budowę bloku 
kogeneracyjnego w EC Rzeszów, co przesunęło spółkę o poziom wyżej, tj. do generalnego 
wykonawstwa małych bloków energetycznych czy realizującego większe projekty z zakresu 
ochrony środowiska, podczas gdy dotychczas Introl koncentrował się raczej na 
specjalistycznych instalacjach (podwykonawstwo). Tym samym Introl zwiększa swoją 
ekspozycję na najbardziej rentowne segmenty rynku budowlanego, które będą również 
wspierać nowe środki z UE.  

Umowy znaczące podpisane przez Introl oraz przychody segmentu usługi AKPiA i elektryczne 

 
Źródło: Introl, BossaSkaner, opracowanie własne DM BOŚ 

Kontrakty na spalarnię odpadów i blok kogeneracyjny mają przynieść Spółce odpowiednio 
50,0 mln PLN i 87,40 mln PLN, przy rocznych przychodach segmentu na poziomie ok. 200 
mln PLN (średnia z lat 2012-2013). Tym samym 2014 r. przyniesie dynamiczny wzrost wyniku 
z wykonawstwa (Konin termin realizacji XI.2012-XII.2015, EC Rzeszów - VI.2013-IX.2014, tym 
samym bardzo dobry pod względem wyników powinien być III kwartał br., kiedy Introl dokona 
końcowego rozliczenia kontraktu z PGE).  

Obecnie w obszarze budownictwa przemysłowego duże giełdowe grupy budowlane borykają 
się z trudnościami w które wpadły realizując projekty infrastrukturalne. Upadły Hydrobudowa 
Polska i Energomontaż Południe. Problemy ma Pol-Aqua, która została wycofana z giełdy i 
prawdopodobnie połączy się z polskim przedstawicielem swojego właściciela – Dragadosa. W 
upadłości układowej znajduje się PBG. Mostostal Warszawa bardzo mocno traci udział w 
rynku, a dalsze funkcjonowanie umożliwiają jedynie pożyczki do właściciela – Acciony. Z kolei 
Polimex-Mostostal notorycznie narusza warunki umowy restrukturyzacyjnej. Tym samym 

... gdzie Grupa koncentruje 
się na segmentach ochrony 
środowiska i energetyce. 

 

W ciągu ostatniego półtorej 
roku Introl pozyskał dwa 
rekordowe zlecenia… 

Po części Spółka korzysta 
na problemach 
największych konkurentów. 

 

…co przełoży się na 
dynamiczny wzrost 
wyników segmentu w br. 
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Ważniejsze kontrakty wykonawcze Grupy w latach 2007-2013 
Data umowy Zleceniodawca Inwestycja Wartość kontraktu 
VII.2007 PWiK w Starachowicach Modernizacja ujęcia wody 5,26 mln EUR 

I.2008 Pfeifer & Langen Polska  Rozbudowy Elektrociepłowni Cukrowni Środa 12,00 mln PLN 

X.2008 ZEC w Katowicach Budowa silników gazowych 11,15 mln PLN 

XII.2007/I.2008 Huta Batory w Chorzowie Odtworzenia pieca elektrycznego  5,65 mln PLN 

VII.2009 Elektrociepłownia Kraków Dwie umowy: zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
transportu, magazynowania i przeróbki biomasy 

13,73 mln PLN (80% kontraktu),  
12,54 mln PLN (88% kontraktu) 

VII.2009 PW „EBUD”-Przemysłówka Modernizacja stacji wodociągowej 7,22 mln PLN 

XII.2009 MPWiK w Warszawie Modernizacji wielobranżowej pompowni 10,68 mln PLN (82% kontraktu) 

I.2010 Świdnickie PWiK Budowa zakładu uzdatniania wody 9,47 mln PLN (b.d. o % w kontr.) 

VII.2010 Toruńskie Wodociągi  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka” 10,72 mln zł 

IX.2010 3M Wrocław Sp. z o.o. Instalacja przygotowania i podawania materiałów 
powlekających 7,40 mln PLN 

X.2010 Spółka Energetyczna 
Jastrzębie S.A. 

Budowa układów wysokosprawnej kogeneracji wraz ze 
świadczeniem usług serwisowych 

33,94 mln PLN, 22,59 mln PLN - 
budowa, 11,35 mln PLN - serwis 

XI.2010 JSW S.A. KWK „Borynia” Wykonanie pompowni głównego odwadniania 9,34 mln PLN (47% kontraktu) 

XII.2010 Kompania Węglowa S.A. Modernizacja układu zasilania w energię cieplną 4,37 mln PLN 

II.2011 Spółka Energetyczna 
Jastrzębie S.A. 

Budowa zamkniętej instalacji pneumatycznego 
podawania biomasy do kotłów 

9,90 mln PLN, podwyższone do 
11,87 mln PLN 

III.2011 Instal Kraków S.A. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Podlesie” 9,78 mln PLN 

V.2011 OPEC w Gdyni Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w 
skojarzeniu z ciepłem 19,41 mln PLN (b.d. o % w kontr.) 

VII.2011 Budimex S.A. 
Wykonanie instalacji elektrycznych dla Wielkopolskiego 
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

5,80 mln PLN 

IX.2011 ECO Kutno Sp. z o.o Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji 19,69 mln PLN 

XI.2011 ZEC w Katowicach Realizacja projektu "Energetyczne wykorzystanie gazu z 
odmetanowania do produkcji energii elektrycznej i ciepła” 13,94 mln PLN 

XI.2011 Erbud S.A. Roboty elektryczne w hali widowiskowo-sportowej w 
Szczecinie 6,05 mln PLN 

XII.2011 Kompania Węglowa S.A. Zabudowa agregatu prądotwórczego zasilanego gazem z 
odmetanowania 8,13 mln PLN 

XII.2011 
Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

Modernizacja filtrów pospiesznych nowych SUW Maczki 7,85 mln PLN (42% wartości 
umowy) 

XII.2011 Galerią MM SPV Sp. z o.o. 
w Poznaniu 

Wykonanie instalacji teletechnicznych i automatyki 
budynkowej 5,05 mln PLN 

I.2012 Budimex S.A. Instalacje teletechniczne i specjalne na budowie Muzeum 
Śląskiego w Katowicach 11,20 mln PLN 

II.2012 PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. System wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu paliwa 10,80 mln PLN 

III.2012 Erbud S.A. 
Instalacje elektryczne na budowie budynku Urzędu 
Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 

8,48 mln PLN 

V.2012 Gmina Liszki Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  10,39 mln PLN 

VI.2012 Gmina Sułkowice Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków  10,90 mln PLN 

VIII.2012 Erbud S.A. 
Instalacje teletechniczne na budowie budynku Urzędu 
Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 

14,90 mln PLN 

VIII.2012 Erbud S.A. 
Zaprojektowanie i wykonanie robót elektrycznych na 
budowie Centrum Handlowego Galeria Solna w 
Inowrocławiu 

18,29 mln PLN 

VIII.2012 Kompania Węglowa S.A. Modernizacja instalacji ogrzewania szybów budynków 
oraz wybranych obiektów budowlanych 7,98 mln PLN 

X.2012 MPEC w Lesznie Budowa elektrociepłowni produkującej energię w 
wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego 20,90 mln PLN 

X.2012 Kompania Węglowa S.A. Dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego 
zasilanego gazem z odmetanowania 8,28 mln PLN 

XI.2012 MZGOK w Koninie Projektowanie i budowa zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych 50,03 mln PLN (17% kontraktu) 

I.2013 Mostostal Warszawa S.A. 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu oczyszczania 
ścieków oraz wentylacji i kondycjonowania powietrza dla 
zakładu unieszkodliwiania odpadów w Kielcach 

26,03 mln PLN (b.d. o % w kontr.) 

VI.2013 PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Budowa bloku kogeneracyjnego w Rzeszowie 87,40 mln PLN 

Źródło: Raporty bieżące Spółki, opracowanie własne DM BOŚ 



                                                             INTROL SA 

Strona | 16 

powstałą lukę mogą zapełnić nowe podmioty. Wydaje się że Introl po części wykorzystał tą 
szansę, jednak potwierdzenie wymagałoby pozyskania jeszcze kolejnego dużego zlecenia w 
tym roku. W naszych prognozach na 2015 r. zakładamy, że po wzmocnieniu kompetencji w 
energetyce i ochronie środowiska spółka pozyska duże zlecenie z tego obszaru (powyżej 50 
mln PLN) i będzie w stanie utrzymać wysoki poziom przychodów. Stabilna sytuacja finansowa 
Spółki sprawia, że nie będzie mieć problemów z finansowaniem średniej wielkości kontraktów 
(50-100 mln PLN). Jednak należy zwrócić uwagę, że generalne wykonawstwo pod klucz daje 
szanse na wyższe marże, ale wiążą się również z większym ryzykiem zarządzania kontraktem 
i końcowej odpowiedzialności za ewentualne wady.  

Pewne problemy ma również inny giełdowy konkurent, tj. Elektrobudowa. Ekspozycja na 
Ukrainę i Rosję wynosi ok. 16% przychodów. Ten rok ma również przynieść dalszą 
restrukturyzację w segmencie przemysłu, który obciążył wyniki spółki w 2013 r. i był przyczyną 
redukcji ubiegłorocznej prognozy. Wydaje nam się, że  Elektrobudowa zawodzi inwestorów 
drugi rok z rzędu (w 2013 r. obniżenie prognozy, w 2014 r. prognoza na niskim poziomie i 
negatywna reakcja kursu po publikacji). W naszej ocenie Introl mógłby być pewną alternatywą 
inwestycyjną dla Elektrobudowy. Atutem Spółki jest na pewno przewidywalność. Introl jako 
jedyny, obok Elektrobudowy podmiot z branży publikuje prognozy, które historycznie 
„dowoził”. Minusem jest jednak niski free float. 
Introl – prognozy i ich wykonanie 

Przychody Zysk brutto na sprzedaży EBIT Zysk netto 
Prognoza 2007 144,6 40,1 13,6 11,8 
2007 148,7 40,4 13,5 14,4 
Wykonanie 2007 102,8% 100,8% 98,8% 121,8% 
Prognoza 2008 186,1 50,3 18,1 14,0 
2008 202,8 53,0 18,4 15,2 
Wykonanie 2008 109,0% 105,6% 101,6% 108,9% 
Prognoza 2010 200,0 45,5 b.d. 13,0 
2010 238,6 49,8 - 12,1 
Wykonanie 2010 119,3% 109,4% - 92,9% 
Prognoza 2010 po korekcie 232,0 51,5 b.d. 13,0 
2010 238,6 49,8 - 12,1 
Wykonanie 2010 102,9% 96,6% - 92,9% 
Prognoza 2013 367,0 62,5 b.d. 17,0* 
2013 367,0 62,1 - 15,7 
Wykonanie 2013 100,0% 99,3% - 92,2% 
Prognoza 2014 450,0 70,0 b.d. 20,0* 
Prognoza 2014 DM BOŚ 439,2 68,2 24,4 18,3 

*Prognoza zysku netto oraz zysk netto nie uwzględniają przychodów/kosztów finansowych z tytułu 
ewentualnej sprzedaży i aktualizacji wyceny posiadanych akcji Mostostalu Zabrze. 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Spółki w zakresie trafności szacunków, 
uważamy prognozę na 2014 r. za jak najbardziej do zrealizowania. W naszym modelu 
zakładamy, jednak nieznacznie niższe poziomy wyników. 

Produkcja elementów odlewniczych (Limatherm) 
Drugą ważną „nogą” biznesową Grupy Introl jest produkcja, gdzie największy udział stanowi 
działalność odlewnicza. W ubiegłym roku Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki w obszarze 
elementów odlewniczych, którym sprzyja poprawa popytu w Europie Zachodniej. Odbiorcami 
produktów Spółki są przede wszystkim producenci podzespołów dla branży motoryzacyjnej 
(odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium) oraz urządzeń automatyki i pomiarów dla 
obszarów zagrożonych wybuchem w przemyśle elektromaszynowym oraz dla branży ropy  
i gazu (komponenty w wersji przeciwwybuchowej). Oferta Spółki obejmuje nie tylko gotowe 
produkty, ale również wykonane pod konkretne potrzeby klienta (od fazy projektowania do 
certyfikacji).    
Limatherm wskazywał, że osiągnął maksymalne wykorzystanie obecnych zdolności 
produkcyjnych i dalszy produkcji wymaga inwestycji. W latach 2008-2013 przychody Spółki 
wzrosły aż o 84,9%. Pozytywnie należy ocenić szybką reakcję na pojawiającą się okazję 
rynkową.  W połowie kwietnia Zarząd Introlu poinformował iż Rada Nadzorcza spółki zależnej  

W naszej ocenie Introl 
mógłby być pewną 
alternatywą inwestycyjną 
dla Elektrobudowy. 

Wśród działalności 
produkcyjnej największe 
znacznie ma odlewnictwo, 
które odpowiada za ok. 10% 
sprzedaży i zysku brutto…  

… jednak dalszy wzrost 
produkcji wymaga 
inwestycji… 
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Wyniki seg. prod. elementów odlewniczych oraz porównywalnych spółek z GPW (IQ 2009-4Q 2013) 

 
Źródło: Introl, BossaSkaner, opracowanie własne DM BOŚ 
Limetherm zatwierdziła plan inwestycyjny na lata 2014-2019. Ma on na celu zwiększenie 
mocy produkcyjnych o około 35 proc. Planowane łączne nakłady to 19 mln PLN, w tym 15 mln 
PLN park maszynowy, rozbudowa hali 4 mln PLN (z 8 000 m2, z czego dotychczas 
działalność odlewnicza obejmowała obszar 1 100 m2, który wzrośnie o dodatkowe 960 m2). 
Inwestycje mają zapewnić nie tylko zwiększenie wolumenu produkcji, ale również 
podniesienie poziomu technicznego. Rozważane są różne formy finansowania inwestycji, przy 
czym obecnie preferowane to środki własne, leasing oraz finansowanie dłużne. 

Produkcja AKPiA (Limatherm Sensor, Limatherm Components) 
Introl podał również informację o planie inwestycyjnym Limatherm Sensor. W latach 2014-
2018 spółka ma zwiększyć moce produkcyjne o około 30%. Powyższe pokrywa się z 
wzrostem przychodów spółki w ostatnich 5 latach, który wyniósł dokładnie 29,9%. W tym 
przypadku wydatki obejmują również zakup maszyn (1,7 mln PLN) oraz budowę nowej hali 
produkcyjno-montażowej (3 mln PLN). Obecnie Limatherm Sensor wynajmuje od Limatherm 
ok. 840 m², z czego ok. 600 m² przeznaczone jest na działalność produkcyjną, natomiast 
inwestycja ma „dołożyć” kolejne 985 m². Na nowej powierzchni ma zostać uruchomiona 
produkcja nowych wyrobów z obszaru grzejnictwa elektrycznego (m.in. wolframowo-renowe 
czujniki temperatury i grzałki elektryczne dedykowane dla kolejnictwa). Spółka planuje 
zwiększyć swoją powierzchnię produkcyjną poprzez budowę nowej hali produkcyjno-
montażowej o powierzchni 985 m². Hala docelowo ma być przygotowana pod obecnie 
wykorzystywane oraz nowo zakupione maszyny produkcyjne. 
Wyniki segmentu produkcja AKPiA oraz porównywalnych spółek z GPW (IQ 2009-4Q 2013) 

 
Źródło: Introl, BossaSkaner, opracowanie własne DM BOŚ 

Limatherm Sensor jest producentem przemysłowych czujników temperatury (lider pod 
względem rozpoznawalności marki w kraju) i dystrybutorem aparatury pomiarowej 
współpracującej z czujnikami. Zlokalizowane w trudnych warunkach otoczenia czujniki 
narażone są na ryzyko uszkodzeń mechanicznych. W efekcie wymagają okresowych 
kalibracji i serwisowania. Na rynku obecne są dwa typy firm, tj. wyłącznie sprzedażowe 
(jedynie podstawowe wsparcie techniczne) oraz jak Limatherm Sensor świadczące szerszą 
paletę usług, jak bardziej indywidualne dopasowanie produktów do potrzeb klienta oraz szybki 
serwis gwarancyjny w przypadku ich uszkodzenia. Dodatkowo Spółka posiada laboratorium z 
Certyfikatem Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego (wydany przez Polskie Centrum 

Zwiększenia zdolności 
produkcyjnych wymaga 
również Limatherm 
Sensor… 

… producent czujników 
temperatury i dystrybutor 
aparatury pomiarowej. 
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Akredytacji). Umożliwia to klientom uzyskanie dla ich produktów świadectw sprawdzenia czy 
innych dokumentów potwierdzających ich stan.  

Produkcja urządzeń ochrony środowiska (PWP Katowice)  
Czwartą spółką produkcyjną Grupy jest PWP Katowice, specjalizujące się w aparaturze 
ochrony środowiska. Oferta firmy obejmuje m.in. urządzenia do oczyszczania 
mechanicznego, obróbki osadów, przepompownie, produkcji biogazu. Asortyment uzupełniają 
konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej. Odbiorcami Spółki są nie tylko publiczne 
oczyszczalnie ścieków, ale chociażby przemysł chemiczny i spożywczy. Rosnące 
zapotrzebowanie na tego typu urządzenia ze strony przedsiębiorstw przemysłowych jest m.in. 
efektem surowych norm ochrony środowiska nakładanych przez Unię Europejską.  

Wyniki segmentu produkcja urządzeń ochrony środowiska (IQ 2009-4Q 2013) 

 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

Dystrybucja z doradztwem technicznym (RAControls, INTROL) 
Trzecią istotną częścią biznesu Grupy jest dystrybucja. RAControls jest głównym 
dystrybutorem w Polsce Rockwell Automation, globalnego dostawcy systemów  
i komponentów automatyki przemysłowej (Spółka jako jedyna w Polsce jest uprawniona do 
sprzedaży wszystkich produktów marki Allen-Bradley i Rockwell Software). Poza tym 
RAControls współpracuje również z ProSoft Technology (rozwiązania komunikacyjne łączące 
systemy różnych dostawców), eWON (routery przemysłowe), Kepware (oprogramowanie 
komunikacyjne dla automatyki), Hilscher (karty komunikacyjne do sieci przemysłowych) oraz 
DKC (szafy przemysłowe).   
Drugą spółką dystrybucyjną jest INTROL. Firma specjalizuje się m.in. w inteligentnych 
układach pomiarowo-rejestrujących, przemysłowych systemach komunikacji, wizualizacji 
i nadzoru oraz układach napędowych i sterowania. 

Wyniki segmentu dystrybucji oraz porównywalnych spółek z GPW (IQ 2009-4Q 2013) 

 
Źródło: Introl, BossaSkaner, opracowanie własne DM BOŚ 

Usługi utrzymania ruchu i serwis (Introbat) 

Introbat specjalizuje się w automatyce przemysłowej, układach sterowania i regulacji przede 
wszystkim dla przemysłu ciężkiego. Klientami Spółki są m.in. podmioty z branż hutnictwa stali 
i metali kolorowych, energetyki i ciepłownictwa, czy gospodarki komunalnej. Nazwa segmentu 

Ofertę produktów własnych 
uzupełniają urządzenia dla 
oczyszczalni ścieków. 

 

W zakresie dystrybucji 
Spółka może się pochwalić 
ścisłą współpracą z 
Rockwell Automation. 

 

Segment utrzymania ruchu 
procesów produkcyjnych 
ma nieznaczny udział w 
sprzedaży, ale jest 
komplementarny dla reszty 
oferty Grupy. 
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może być po części myląca na pierwszy rzut oka. Działalność Spółki nie jest powiązana z 
drogownictwem,  ale procesami produkcyjnymi.  

Wyniki segmentu usługi utrzymania ruchu i serwis (IQ 2009-4Q 2013) 

 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

Pozostałe (JCommerce) 

Do segmentu pozostałe zaklasyfikowana została spółka JCommerce (od I kwartału 2010 r.) 
dostarczająca oprogramowanie biznesowe. Oferta obejmuje m.in. rozwiązania Information 
Management (gromadzenie i analiza danych) oraz systemy i aplikacje dedykowane.  

Wyniki segmentu pozostałe (IQ 2009-4Q 2013) 
 

 
*Spółka notowała ujemne przychody 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

Sezonowość 
Wyniki Introl charakteryzują się sezonowością zbliżoną do branży budowlanej. Najsłabszy jest 
początek roku, natomiast najwyższą sprzedaż Grupa notuje w IV kwartale. Wynika to z faktu, 
iż około połowę przychodów Grupy generują usługi wykonawcze, gdzie często inwestycje są 
finalizowane z końcem roku. Po drugie w przypadku pracy wykonywanych dla segmentu 
energetycznego, okres remontowy obejmuje okres od II do IV kwartału. Najrówniejszą 
sprzedaż w ciągu roku notuje obszar dystrybucji, co również wspiera przepływy operacyjne w 
I połowie roku, kiedy Grupa angażuje kapitał obrotowy w działalność budowlaną. 

Sezonowość sprzedaży Grupy Introl 

 
Źródło: Notoria, opracowanie własne DM BOŚ 

47,5% 

-47,5% 

4789,7%* 

-44,3% 

W ofercie Grupy jest 
również oprogramowanie 
biznesowe.  

Sezonowość wyników 
Grupy jest bliska 
charakterystyce 
budownictwa, nieco 
łagodzona dzięki 
działalności dystrybucyjnej. 
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Kwartalne przepływy z działalności operacyjnej oraz sprzedaż Grupy Introl 

 

Źródło: BossaSkaner, opracowanie własne DM BOŚ 

Podwykonawcy 
Introl nie wykonuje prac stricte budowlanych. Korzysta z usług lokalnych firm, które często 
mając lepiej rozeznany lokalny rynek mogą zaoferować niższą cenę (w przypadku własnej 
spółki Introl, który realizuje kontrakty w różnych regionach Polski musiałby ponosić m.in. 
dodatkowe koszty transportu, zakwaterowania pracowników itd.). Zlecane prace (usługi obce) 
obejmują dwa obszary. Po pierwsze prace których Grupa nie wykonuje (bardzo 
specjalistyczne oraz roboty ogólnobudowlane), po drugie – z zakresu jej działalności, ale 
których nie może zrealizować samodzielnie w związku z pełnym obłożeniem własnych 
jednostek.  

Dodatkowo znaczącym kosztem dla Spółki przy realizowanych kontraktach energetycznych 
jest nabycie agregatów kogeneracyjnych i turbozespołów.  

Zakup elementów technicznych przez Introl 
Data Sprzedawca Przedmiot zakupu Wartość zakupu 

IX.2010 MWM GmbH Dwa agregaty kogeneracyjne 9,53 mln PLN netto 

XI.2012 Bergen Engines AS Agregat kogeneracyjny 9,79 mln PLN netto 

VII. 2013 Siemens s.r.o Turbozespół 11,28 mln PLN netto 

Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

Eksport 
Kluczowym obszarem działalności Grupy jest rynek krajowy. Sprzedaż eksportowa stanowi 
jedynie około 10% rocznych przychodów i jest generowana przede wszystkim przez spółki 
produkcyjne, tj. Limatherm oraz Limatherm Components, których wyprodukowane w Polsce 
wyroby są eksportowane głównie na rynki zachodnie m.in. do Niemiec, Włoch, Wielkiej 
Brytanii, Austrii, Danii czy tez Stanów Zjednoczonych, Australii i RPA. W przypadku 
Limatherm przychody z eksportu za lata 2012-2013 to 14,4 mln PLN i 21,1 mln PLN. Dla 
Limatherm Components było to z kolei odpowiednio 15,2 mln PLN i 12,6 mln PLN. Łącznie 
udział tych dwóch spółek w eksporcie Grupy za ostanie dwa lata to 85,5% oraz 84,2%. 

Wielkość eksportu Grupy oraz udział w rocznych przychodach 

 
Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

Przychody z eksportu 
generują przede wszystkim 
produkcyjne Limatherm 
oraz Limatherm 
Components. 

W pracach stricte 
budowlanych Introl korzysta 
z usług podwykonawców… 

 

 

… istotnym kosztem jest 
również zakup 
odpowiednich urządzeń. 
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W przypadku segmentu wykonawczego Introl realizował kontrakty m.in. w Czechach, 
Szwajcarii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i Serbii. Nowym kierunkiem jest Arabia Saudyjska 
(usługi opomiarowania).  

Dywidenda 
W latach 2010-2013 Introl wypłacił w postaci dywidendy (dla akcjonariuszy jednostki 
dominującej) kolejno 8,0 mln PLN, 9,1 mln PLN, 8,3 mln PLN i 9,9 mln PLN. Stopa dywidendy 
zawierała się w przedziale 4,6%-7,2%. Historycznie ustalenie prawa do dywidendy miało 
miejsce w połowie lipca. Zakładamy, że w tym roku (z zysku za 2013 r.) Introl wypłaci 10,7 
mln PLN w postaci dywidendy, tj. 0,40 PLN/akcja. Uważamy, że poprawa wyników będzie 
stymulować wzrost dywidendy w kolejnych latach, jednak pewnym ograniczeniem będą 
nakłady na rozbudowę zdolności produkcyjnych. 

Dywidendy wypłacone przez Introl w latach 2011-2013 i prognoza na lata 2014-2018 

 
*Zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej  
Źródło: Introl, prognozy własne DM BOŚ 

Dywidendy wypłacone przez Spółki Grupy Introl w 2013 r.  
Introl S.A. 9,86 mln PLN 
Introl Sp. z o.o.  3,27 mln PLN 
RAControls 2,33 mln PLN 
Limatherm Sensor 1,92 mln PLN 
Limatherm 1,50 mln PLN 
Limatherm Components 0,60 mln PLN 
PWP  0,60 mln PLN 
Pro-ZAP 0,57 mln PLN 
Introbat 0,12 mln PLN 

Źródło: Introl, opracowanie własne DM BOŚ 

  

W naszej ocenie w 
kolejnych latach dywidendy 
będą stopniowo rosnąć. 
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Analiza SWOT 
Mocne strony 
 Zdywersyfikowany model biznesowy, oparty na działalności usługowej, produkcyjnej  

i dystrybucyjnej. 

 Przewidywalność, Spółka realizuje publikowane prognozy i wypłaca stabilne dywidendy.  

 Rekordowe zlecenia w portfelu. 

 

Słabe strony 

 Mały free float, a w efekcie niska płynność, co negatywnie wpływa na zainteresowanie 

spółką ze strony inwestorów oraz przekłada się na dużą zmienność kursu przy niewielkich 

wolumenach obrotu. 

 Rozbudowa struktura grupy może powodować problem z jednoznacznym określeniem 

profilu działalności. Spółka jest przypisana do segmentu elektromaszynowego, co może 

wskazywać na działalność produkcyjną, podczas gdy największą część przychodów 

generują usługi wykonawcze.  

Szanse 

 Umacniająca się pozycja na wzrostowym rynku budownictwa energetycznego, gdzie 

spółka przechodzi od podwykonawcy do generalnego wykonawcy inwestycji. Szansa na 

wykorzystanie luki wobec problemów dużych giełdowych grup budowlanych i wyższe 

rentowności. 

 Ogólne korzystne perspektywy rynkowe w obszarach budownictwa przemysłowego oraz 

produkcji i dystrybucji AKPiA. 

 Kolejne akwizycje, które jak pokazuje dotychczasowa historia można ocenić jako trafione.  

Zagrożenia 

 Zła sytuacja finansowa kontrahentów, dla których Introl wykonuje prace podwykonawcze. 

 Nietrafiona akwizycja/akwizycje. 

 Redukowanie zaangażowania przez OFE. 
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Czynniki ryzyka 
Podczas analizy Grupy Introl zostały zidentyfikowane następujące istotne czynniki ryzyka, 
mogące mieć wpływ na działalność i przyszłe wyniki: 

Ryzyko związane z konkurencją na rynku budowlanym     
Polski rynek budowlany w ciągu ostatnich kilku lat stał się bardzo mocno konkurencyjny. 
Największa konkurencja utrzymuje się w segmencie infrastrukturalnym. W budownictwie 
energetycznym i ochrony środowiska spółki są często wysoce wyspecjalizowane, przy czym 
obecnie mniejszym spółkom sprzyjają problemy jeszcze do niedawna największych 
giełdowych grup, tj. PBG, Polimeksu-Mostostal oraz Mostostalu Warszawa. Wobec trudności 
z płynnością spółki mają ograniczone możliwości oferowania w nowych przetargach. Spośród 
spółek notowanych na GPW, konkurencję dla Introlu stanowią chociażby Elektrobudowa, 
Instal Kraków, Energoaparatura czy Energoinstal. Inni konkurenci to m.in. Control Process  
i Carboautomatyka. Segment wykonawczy generuje ok. połowę sprzedaży i trzecią część 
zysku brutto (2013), jednak w tym roku powyższy udział jeszcze wzrośnie. 

Ryzyko związane z złą sytuacją finansową partnerów 
Powyższe ryzyko jest przede wszystkim związane z pojawieniem się problemów z płynnością 
finansową u zleceniodawców dla których Introl prowadzi prace w zakresie podwykonawstwa. 
Obecna w branży budowlanej tendencja konieczności posiadania przez podwykonawców 
potencjału finansowego umożliwiającego zapewnienie finansowania realizowanej inwestycji 
ze środków własnych sprawia, że są oni narażeni na niebezpieczeństwo niewypłacalności 
zleceniodawcy i tym samym znaczne straty finansowe. W 2013 r. Introl współpracował m.in. z 
Mostostalem Warszawa przy zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Kielcach, jednak wg 
naszych informacji Spółka nie doświadczyła problemów na tym kontakcie.   

Ryzyko związane z akwizycjami 
Historycznie Grupa Introl rozwijała się przez akwizycje. Naszym zdaniem kolejne potencjalne 
przejęcie może dotyczyć notującego dynamiczny wzrost segmentu usług budowlanych. 
Istnieje ryzyko, że taka inwestycja będzie nietrafiona. W przypadku segmentu kluczowym dla 
nowego właściciela jest m.in. ocena rentowności podpisanych wcześniej umów 
wykonawczych. Powyższe potwierdza chociażby przypadek prymusa rynku budowlanego w 
Polsce czyli Budimeksu, który potknął się na przejęciu PNI (wniosek o upadłość PNI złożyło 
dziewięć miesięcy po prywatyzacji).  

Spór z SEJ 
W marcu 2012 r. Introl złożył w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pozew o zapłatę przez SEJ 
S.A. kwoty 4,27 mln PLN plus odsetki, na którą to kwotę składają się nieuregulowane przez 
SEJ faktury, których SEJ nie zapłacił uznając, że Introl przekroczył termin wykonania umowy. 
Wyrokiem z grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił powództwo Introlu w 
całości i zasądził na Spółki 4,27 mln PLN plus odsetki. Na początku lutego do sądu wpłynęła 
apelacja pozwanego.  

Ryzyko związane z obecnością OFE w akcjonariacie 
Według ostatnich danych z kwietnia br. 5,63% akcji Introlu jest w posiadaniu Amplico PTE. W 
związku z prowadzonymi zmianami funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce realny 
jest scenariusz, że OFE, które postrzegane były dotychczas jako stabilizator rynku, od drugiej 
połowy tego roku staną się sprzedającym netto na GPW. W takiej sytuacji jeśli OFE będą 
redukować swoje pozycje w mniej płynnych aktywach, może się to wiązać z koniecznością 
udzielenia dyskonta nabywcy, a powyższe informacje przełożą się na spadek notowań 
danego waloru.    
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Prognozy finansowe 
Założenia do prognozy wyników finansowych na lata 2014 – 2018: 
 W przypadku sporu z SEJ, nie zakładamy wpływu na wyniki; 
 Nie zakładamy zmian wartości pakietu akcji Mostostalu Zabrze; 
 Dywidenda w wysokości 0,40 PLN/akcja z zysku za 2013 r. oraz na poziomie 60% 

skonsolidowanego zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w kolejnych 
latach; 

 efektywna stopa podatkowa w wysokości 19%. 
 
Skrócone sprawozdanie finansowe Introl (w mln PLN) 

 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Przychody netto ze sprzedaży 280,2 365,4 367,0 439,2 458,6 473,5 486,9 499,7 

zmiana r/r 17,4% 30,4% 0,4% 19,7% 4,4% 3,2% 2,8% 2,6% 

Produkcja AKPiA 19,7 19,5 19,2 20,0 21,0 21,9 22,8 23,6 

Produkcja elementów odlewniczych 28,6 29,1 36,8 38,3 40,1 41,5 43,0 44,5 

Produkcja urządzeń ochrony środowiska 12,9 21,0 24,4 25,1 26,0 26,9 27,9 28,9 

Usługi AKPiA i elektryczne 139,0 208,7 188,4 254,4 266,7 274,7 281,0 286,6 

Usługi utrzymania ruchu i serwis 2,3 3,0 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

Dystrybucja z doradztwem technicznym 67,1 70,4 77,3 79,8 82,6 85,5 88,5 91,5 

Pozostała działalność 10,7 13,7 18,3 18,9 19,6 20,3 21,0 21,7 

Koszty sprzedanych produktów 232,5 304,0 305,0 371,0 386,6 397,2 408,1 418,6 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 47,7 61,4 62,1 68,2 72,0 76,3 78,8 81,1 
zmiana r/r -4,2% 28,7% 1,1% 9,8% 5,6% 5,9% 3,3% 2,9% 

marża na sprzedaży 17,0% 16,8% 16,9% 15,5% 15,7% 16,1% 16,2% 16,2% 

Produkcja AKPiA 6,8 8,3 6,9 7,2 7,7 8,1 8,4 8,7 

Produkcja elementów odlewniczych 2,0 1,8 6,4 5,1 5,5 5,7 5,9 6,1 

Produkcja urządzeń ochrony środowiska 1,7 2,1 3,4 3,4 3,7 3,8 3,9 4,1 

Usługi AKPiA i elektryczne 14,4 24,2 20,7 26,6 27,9 30,1 30,8 31,4 

Usługi utrzymania ruchu i serwis 0,9 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Dystrybucja z doradztwem technicznym 21,0 22,0 21,5 23,0 24,2 25,5 26,5 27,5 

Pozostała działalność 0,9 1,8 2,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 

Koszty sprzedaży 16,1 18,1 20,8 22,3 23,0 23,6 24,1 24,6 

Koszty ogólnego zarządu 19,5 19,1 20,2 21,5 22,4 23,1 23,8 24,4 

Saldo na pozostałej działalności operacyjnej -2,7 -0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zysk z działalności operacyjnej 9,4 23,2 21,5 24,4 26,6 29,5 30,9 32,0 
zmiana r/r -42,1% 148,0% -7,6% 13,8% 8,8% 11,1% 4,6% 3,8% 

marża EBIT 3,3% 6,4% 5,8% 5,6% 5,8% 6,2% 6,3% 6,4% 

Saldo na działalności finansowej -1,2 -4,4 -1,0 -1,5 -1,7 -1,6 -1,5 -1,5 

Zysk brutto 8,2 18,8 20,5 22,9 24,9 27,9 29,3 30,5 
zmiana r/r -45,6% 130,1% 9,0% 11,8% 8,7% 12,1% 5,0% 4,1% 

marża brutto 2,9% 5,1% 5,6% 5,2% 5,4% 5,9% 6,0% 6,1% 

Podatek dochodowy 1,7 3,4 4,4 4,4 4,7 5,3 5,6 5,8 

Zyski mniejszości -1,0 1,0 -0,4* 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Zysk netto akcjonariuszy jednostki 
dominującej 7,5 14,3 16,5 18,3 19,9 22,3 23,4 24,3 

zmiana r/r -43,2% 91,8% 15,2% 10,6% 8,7% 12,1% 5,0% 4,1% 

marża netto 2,7% 3,9% 4,5% 4,2% 4,3% 4,7% 4,8% 4,9% 

Amortyzacja 5,4 5,7 6,2 6,3 6,6 7,0 7,6 8,1 

EBITDA 14,8 28,9 27,7 30,7 33,1 36,5 38,4 40,1 
zmiana r/r -28,1% 95,8% -4,4% 11,0% 7,9% 10,3% 5,1% 4,3% 

marża EBITDA 5,3% 7,9% 7,5% 7,0% 7,2% 7,7% 7,9% 8,0% 

*Strata w spółce zależnej IB System m.in. efekt przesunięcia kontraktów na 2014 r. 
Źródło: Introl, prognozy własne DM BOŚ   
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Skrócony bilans Introl (w mln PLN) 

 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Aktywa trwałe 76,0 82,8 85,7 87,0 90,1 95,4 101,3 106,8 

Rzeczowe aktywa trwałe 60,3 66,9 66,7 67,9 71,0 76,2 82,1 87,5 

Wartości niematerialne i prawne 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 

Wartość firmy 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Długoterminowe aktywa finansowe 0,4 0,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Inne aktywa długoterminowe 7,3 7,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Aktywa obrotowe 133,4 153,4 173,7 208,6 217,4 224,4 230,8 238,0 

Zapasy 18,0 17,2 21,0 21,2 21,9 22,6 23,3 24,0 

Należności z tytułu dostaw i usług 66,9 83,9 71,1 92,5 96,0 98,7 101,1 103,5 
Pozostałe należności krótkoterminowe  
i rozliczenia międzyokresowe 

29,8 35,8 63,3 77,9 83,3 87,4 91,1 92,9 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,9 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Środki pieniężne 17,8 15,7 16,2 14,9 14,0 13,6 13,2 15,6 

Inne aktywa krótkoterminowe 0,0 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Aktywa razem 209,4 236,2 259,4 295,6 307,5 319,7 332,1 344,8 
Aktywa razem                 

 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Kapitał własny 109,2 117,9 122,5 130,4 139,6 150,3 160,7 171,4 

Kapitał własny jedn. dominującej 109,6 117,3 122,7 130,3 139,2 149,5 159,5 169,9 

Kapitały mniejszości -0,4 0,6 -0,1 0,1 0,4 0,8 1,1 1,5 

Zobowiązania długoterminowe 10,9 15,9 17,3 17,7 17,9 18,2 18,6 19,0 

Kredyty i pożyczki 0,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

Pozostałe zobowiązania finansowe 3,3 6,3 4,9 5,0 5,2 5,6 6,0 6,4 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

6,1 7,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Pozostałe rezerwy 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Zobowiązania krótkoterminowe 89,3 102,3 119,6 147,6 150,0 151,2 152,8 154,5 

Kredyty i pożyczki 24,8 23,1 23,9 27,5 24,8 22,3 20,1 18,1 

Pozostałe zobowiązania finansowe 2,2 3,9 4,1 4,1 4,3 4,6 5,0 5,3 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 37,0 51,2 44,1 58,4 61,0 62,8 64,7 66,4 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0,2 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Pozostałe rezerwy 5,1 5,3 4,9 6,0 6,3 6,4 6,6 6,8 
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

19,9 17,9 41,2 50,1 52,2 53,6 55,1 56,5 

Pasywa razem 209,4 236,2 259,4 295,6 307,5 319,7 332,1 344,8 

Dług netto 12,5 18,1 17,1 22,1 20,5 19,1 18,0 14,2 

Dług netto/EBITDA 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 

Źródło: Introl, prognozy własne DM BOŚ   
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Przepływy pieniężne Introl (w tys. PLN) 

 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Przepływy operacyjne 2,2 17,2 18,0 14,7 23,9 27,2 29,6 32,9 

Zysk netto 7,5 14,3 16,3 18,3 19,9 22,3 23,4 24,3 

Amortyzacja 5,4 5,7 6,2 6,3 6,6 7,0 7,6 8,1 

Nakłady na kapitał obrotowy -9,5 -6,1 -4,5 -12,9 -4,8 -4,2 -3,5 -1,6 

Pozostałe -1,2 3,3 0,0 3,1 2,3 2,2 2,1 2,1 

Przepływy inwestycyjne -2,7 -3,9 -3,3 -7,0 -9,1 -11,7 -13,0 -13,0 

Nakłady inwestycyjne -4,0 -4,9 -3,8 -7,5 -9,7 -12,3 -13,5 -13,5 

Pozostałe 1,3 1,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Przepływy finansowe 0,8 -15,3 -14,2 -9,1 -15,7 -16,0 -17,0 -17,4 

Dywidendy wypłacone -9,1 -8,3 -9,9 -10,7 -11,0 -11,9 -13,4 -14,0 

Zm. stanu zobowiązań odsetkowych 10,6 -4,2 -2,4 3,7 -2,4 -1,9 -1,5 -1,4 

Pozostałe -0,8 -2,9 -2,0 -2,1 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 

Zm. stanu środków pieniężnych 0,4 -2,1 0,5 -1,3 -0,9 -0,5 -0,4 2,4 

Środki pieniężne na początek okresu  17,4 17,8 15,7 16,2 14,9 14,0 13,6 13,2 

Środki pieniężne na koniec okresu  17,8 15,7 16,2 14,9 14,0 13,6 13,2 15,6 

Źródło: Elektrotim, prognozy własne DM BOŚ  

Analiza wskaźnikowa Introl 

 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 
Wskaźniki płynności         

Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,49 1,50 1,45 1,41 1,45 1,48 1,51 1,54 

Wskaźnik płynności szybki (QR) 1,29 1,33 1,28 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 

Wskaźniki zadłużenia         
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 47,84% 50,07% 52,77% 55,89% 54,59% 52,99% 51,62% 50,30% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 91,40% 100,82% 111,62% 126,82% 120,61% 113,32% 107,45% 102,12% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 9,96% 13,59% 14,14% 13,56% 12,84% 12,18% 11,66% 11,16% 

Dług netto/EBITDA 0,84 0,63 0,62 0,72 0,62 0,52 0,47 0,35 

Wskaźniki rentowności         
Marża EBIT 3,34% 6,36% 5,85% 5,56% 5,79% 6,23% 6,34% 6,41% 

Marża EBITDA 5,28% 7,92% 7,54% 6,99% 7,22% 7,72% 7,89% 8,02% 

Marża netto* 2,67% 3,93% 4,50% 4,16% 4,33% 4,70% 4,80% 4,87% 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 17,02% 16,80% 16,91% 15,52% 15,70% 16,11% 16,18% 16,22% 

Wskaźnik rentowności aktywów netto* 3,57% 6,07% 6,37% 6,18% 6,46% 6,96% 7,04% 7,06% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego* 6,83% 12,23% 13,47% 14,03% 14,27% 14,89% 14,66% 14,33% 

Wskaźniki rynkowe         
Liczba akcji (mln szt.) 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 

SPS 10,52 13,72 13,78 16,49 17,22 17,78 18,28 18,76 

OPPS 0,35 0,87 0,81 0,92 1,00 1,11 1,16 1,20 

EPS* 0,28 0,54 0,62 0,69 0,75 0,84 0,88 0,91 

BVPS* 4,11 4,40 4,60 4,89 5,22 5,61 5,99 6,38 

EBITDAPS 0,55 1,09 1,04 1,15 1,24 1,37 1,44 1,50 

P/E** 28,49 14,86 12,90 11,66 10,73 9,57 9,11 8,75 

P/OP** 22,74 9,17 9,93 8,73 8,02 7,22 6,91 6,66 

MC/S** 0,76 0,58 0,58 0,49 0,46 0,45 0,44 0,43 

P/BV** 1,94 1,82 1,74 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25 

EV/EBITDA** 15,26 7,99 8,32 7,66 7,05 6,36 6,02 5,67 

*W oparciu o zysk netto oraz kapitał własny dla akcjonariuszy jednostki dominującej, **Wskaźniki zostały obliczone przy cenie zamknięcia 8,00 PLN z 9.05.2014 r. 
Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ  
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Wycena 
Metoda porównawcza 

Zaletą wyceny porównawczej jest odniesienie się do rynkowej wyceny spółek o zbliżonym 
profilu działalności. Metoda porównawcza charakteryzuje się ponadto niewielką 
subiektywnością oceny, ograniczoną głównie do doboru podmiotów, tworzących bazę 
porównawczą. Jednakże w przypadku wyceny opartej na wskaźnikach prognozowanych, 
dochodzi dodatkowo konieczność uwzględnienia subiektywnych prognoz wyników dla 
wycenianej spółki. Jest to niezbędne do wyznaczenia wartości firmy w kolejnych latach. Wadą 
metody jest również wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. 

Dobór spółek do bazy porównawczej: 

W celu uzyskania wyceny Intol metodą porównawczą, przyjęto do porównania mediany 
wskaźników giełdowych, wyliczonych dla poszczególnych spółek porównawczych na 
podstawie prognozowanych wyników finansowych. przeprowadzono w stosunku do 
wybranych spółek krajowych z sektorów: budownictwo oraz przemysł elektromaszynowy 
notowanych na GPW w Warszawie. W bazie uwzględniono również amerykańską spółkę 
Rockwell Automation (RAControls – spółka zależna Introlu jest głównym dystrybutorem 
Rockwell Automation w Polsce). 

Założenia wyceny: 
 wycenę Intol przeprowadzono w oparciu o wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA; 
 wartość wskaźników P/E oraz EV/EBITDA dla spółek z bazy porównawczej obliczono na 

podstawie wyników finansowych za 2013 rok oraz prognozowanych wyników finansowych 
na lata 2014-2015 uzyskanych z serwisów Reuters z dnia 9.05.2014 r. (na zamknięciu); 

 dla spółki Elektrotim wskaźniki obliczono na podstawie prognoz własnych;  
 zastosowano wagi równe dla wycen cząstkowych opartych na poszczególnych 

wskaźnikach. 

Wycena porównawcza Grupy Introl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

*Wskaźniki w oparciu o kurs 8,00 PLN z 9.05.2014 r. 
**Na podstawie mediany 
Źródło: Reuters, obliczenia własne DM BOŚ 

 

 

 Kapitalizacja 
(mln) 

P/E EV/EBITDA 
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Apator 1 112,4 PLN 16,3 15,5  b.d. 10,7 10,2 b.d. 

Atrem 52,1 PLN 28,0 11,9 6,3 8,9 5,4 3,4 

Elektrobudowa 398,8 PLN 23,2 13,0 9,1 8,4 7,2 6,0 

Elektrotim 105,6 PLN  14,0 11,3 10,1 6,4 5,8 5,3 

Rockwell Automation 16 321,9 USD 20,2 19,0 17,2 12,6 11,8 11,0 

Trakcja 509,9 PLN 13,5 14,8 13,8 8,5 8,6 8,1 

ZPUE 532,7 PLN 12,8 15,4 b.d.  8,6 8,9 b.d. 

średnia  18,30 14,40 11,27 9,15 8,25 6,74 

mediana  16,29 14,76 10,08 8,58 8,59 5,96 

Introl* 213,11 PLN 12,90 11,66 10,73 8,32 7,66 7,05 

Premia/(dyskonto) do mediany  -20,81% -20,99% 6,45% -3,04% -10,83% 18,38% 

Introl  (w mln PLN)**  269,13 269,74 200,21 220,47 241,55 176,40 

Introl 1 akcja**  10,10 10,13 7,52 8,28 9,07 6,62 

Waga  0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 

Średnia (w mln PLN)  229,58 
 Średnia 1 akcja  8,62 
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Metoda dochodowa – DCF 

Zaletą metody jest uwzględnienie perspektyw rozwoju Spółki, natomiast wadą - jej 
subiektywizm, oparty na własnej prognozie osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. 

Podstawowe założenia do projekcji finansowej na lata 2014-2023 
 koszt kapitału własnego został obliczony na podstawie modelu CAPM, który bazuje na 

wolnej od ryzyka stopie procentowej, premii z tytułu ryzyka oraz współczynniku beta; 
 stopa wolna od ryzyka na poziomie 4,00%, na podstawie rentowności  

10-letnich obligacji skarbowych; 
 premia rynkowa w wysokości 5,0%; 
 wskaźnik beta został przyjęty na poziomie 1,0; 
 przyjęto wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie prognozy na  

poziomie 1%; 
 wartość Introl oszacowano na dzień 12 maja 2014 r.; 
 do wyceny dodano pakiet 671 399 akcji Mostostalu Zabrze. 
 do kalkulacji ceny jednej akcji przyjęto 26 638 800 szt. akcji. 

Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału dla Introl (WACC) 
 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 

Stopa wolna od ryzyka 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Marża kredytowa  1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Koszt kapitału obcego 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 

Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 
Koszt kapitału obcego po 
opodatkowaniu 

4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 

Udział kapitału obcego 14,05% 12,51% 11,18% 10,11% 9,17% 8,28% 7,43% 6,69% 6,03% 5,45% 

Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Koszt kapitału własnego 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Udział kapitału własnego 85,95% 87,49% 88,82% 89,89% 90,83% 91,72% 92,57% 93,31% 93,97% 94,55% 

WACC 8,36% 8,43% 8,49% 8,54% 8,58% 8,62% 8,66% 8,70% 8,73% 8,75% 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   
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Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych oraz wycena Introl (w mln PLN) 
 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 

Przychody  439,2 458,6 473,5 486,9 499,7 507,0 514,4 521,9 529,3 536,7 

Koszty operacyjne bez amortyzacji 408,5 425,5 437,0 448,5 459,6 465,6 471,9 478,3 484,6 490,9 

EBITDA 30,7 33,1 36,5 38,4 40,1 41,4 42,5 43,6 44,7 45,8 

Amortyzacja 6,3 6,6 7,0 7,6 8,1 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 

EBIT 24,4 26,6 29,5 30,9 32,0 33,1 34,1 35,2 36,3 37,4 

Podatek 4,6 5,0 5,6 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 

NOPLAT 19,8 21,5 23,9 25,0 25,9 26,8 27,7 28,5 29,4 30,3 

Amortyzacja 6,3 6,6 7,0 7,6 8,1 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 

CAPEX 7,5 9,7 12,3 13,5 13,5 11,2 8,8 8,7 8,7 8,4 

Zmiana kap. obrotowego 12,9 4,8 4,2 3,5 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

FCFF 5,6 13,5 14,4 15,5 18,8 23,6 26,9 27,9 28,8 29,9 

Współczynnik dyskontowy 0,9491 0,8753 0,8068 0,7433 0,6846 0,6302 0,5800 0,5336 0,4908 0,4513 

DFCF 5,4 11,9 11,6 11,5 12,9 14,9 15,6 14,9 14,1 13,5 

           

Suma DFCF (2014-2023) 126,3 

Wzrost FCF po okresie prognozy (>2023) 1,0% 

Wartość rezydualna (TV) 390,1 

Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 176,0 

Wartość Spółki (EV) 302,3 

Wartość długu netto (2013) 17,1 

Pakiet akcji Mostostalu Zabrze (9.05.2014) 1,2 

Pozostałe aktywa finansowe* -0,1 

Kapitały mniejszości (2013) -0,1 

Wartość kapitału własnego (E) 286,4 

Wartość akcji (PLN) 10,75 

Udział PV TV w E 61,5% 

*W tym długoterminowe lokaty bankowe i udziały 1,3 mln PLN oraz  
Wycena kontraktów forward -1,5 mln PLN 
Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   

Analiza wrażliwości ceny akcji (w PLN) 
                                                    Wzrost FCF po okresie prognozy 

 g - 1pp g - 0,5pp g g + 0,5pp g + 1pp g + 2pp 

WACC - 2,0pp 13,66 14,43 15,33 16,40 17,70 21,33 

WACC - 1,0pp 11,55 10,08 12,69 13,40 14,23 16,42 

WACC - 0,5pp 10,69 11,14 11,65 12,24 12,92 14,67 

WACC 9,94 10,32 10,75 11,24 11,80 13,22 

WACC + 0,5pp 9,27 9,59 9,96 10,37 10,85 12,01 

WACC + 1,0pp 8,67 8,95 9,26 9,62 10,01 10,99 

WACC + 2,0pp 7,64 7,85 8,09 8,35 8,64 9,33 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   
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Wycena Spółki 

Za wartość godziwą akcji Introl uznajemy wycenę opartą na metodzie mieszanej. Wycena 
metodą dochodową dała wynik 10,75 PLN/akcja, natomiast metodą porównawczą 8,62 
PLN/akcja. Wynik otrzymany metodą mieszaną jest średnią ważoną pomiarów dokonanych 
metodą porównawczą i metodą dochodową. Zaletą metody jest częściowe uwzględnienie 
zarówno perspektyw rozwojowych spółki oraz aktualnych poziomów wycen spółek 
porównywalnych.  

   Podsumowanie wycen 
 Wartość 1 akcji (w PLN) Waga 

Wycena porównawcza 10,75 0,50 
Wycena dochodowa 8,62 0,50 
Cena docelowa  9,68 

Źródło: Obliczenia własne DM BOŚ   

Dokonane pomiary pozwalają ustalić cenę docelową akcji Introl na poziomie 9,68 PLN. 
Cena docelowa akcji Grupy jest o 21,1% wyższa od obecnej ceny na GPW, zatem 
wydajemy rekomendacje KUPUJ. 
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Informacje, o których mowa w par. 5-10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2005 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji 
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców: 

 Powyższy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych 
osób zainteresowanych. Odtajnienie rekomendacji następuje w trzecim dniu roboczym po dacie pierwszego udostępnienia. 
Rozpowszechnianie lub powielanie całości lub części raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. jest zabronione. 

 Niniejszy raport w części opisowej był wcześniej udostępniony spółce INTROL S.A.  
 DM BOŚ dołożył wszelkiej staranności w celu zapewnienia metodologicznej poprawności i obiektywizmu niniejszej wyceny.  
 DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w oparciu o niniejszy raport. 
 Niniejszy raport jest pierwszym adresowanym do nieoznaczonego kręgu odbiorców publikowanym opracowaniem DM BOŚ S.A. dotyczącym 

spółki INTROL S.A.  
 Rekomendacja wydawana przez DM BOŚ S.A. obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu osiągnięcia ceny 

docelowej, o ile w międzyczasie nie zostanie zaktualizowana. Aktualizacje raportów dokonywane są w zależności od sytuacji rynkowej i 
subiektywnej oceny analityków. 

 
 
Nadzór nad Domem Maklerskim BOŚ S.A. sprawuje KNF 
Datą sporządzenia raportu jest: 12.05.2014 r., 
Datą pierwszego udostępnienia do dystrybucji raportu jest: 12.05.2014 r.  
 
Źródła informacji: Raporty bieżące, materiały Spółki, sprawozdania finansowe INTROL S.A., GPW, GUS oraz serwisy informacyjne: ESPI, Notoria 
Services, PAP. 
 
Według dostępnych informacji: 

1) DM BOŚ nie pozostaje w tej samej grupie kapitałowej, do której należy Spółka – dalej zwana Emitentem, 
2) DM BOŚ nie pełni funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta, ani funkcji animatora Emitenta, 
3) DM BOŚ nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej akcji Emitenta będących 

przedmiotem raportu w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego, 
4) Nie ma powiązań finansowych o charakterze odbiegającym od standardów rynkowych z Emitentem, po stronie osoby przygotowującej 

rekomendację, lub osoby bliskiej, 
5) Osoby przygotowujące niniejszy raport, lub osoby bliskie, nie pełnią funkcji w organach Emitenta ani nie zajmują stanowisk kierowniczych u 

Emitenta, 
6) Nie występują powiązania pomiędzy osobą przygotowującą niniejszy raport, osobą jej bliską a Emitentem papierów wartościowych. 

 
 

Rekomendacje DM BOŚ S.A.: 
Kupuj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu, 
Akumuluj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu, 
Trzymaj – oczekujemy , względnej stabilizacji notowań akcji spółki, potencjał zmiany ceny +/- 10%, 
Redukuj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał spadku, 
Sprzedaj – uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał spadku. 
 
 
Zastosowane metody wyceny papierów wartościowych: 
 

 
Metoda porównawcza z zastosowaniem wskaźników wyceny rynkowej: P/E, EV/EBITDA 

 
Silne strony: niewielki subiektywizm wynikający jedynie z doboru spółek do próby i wskaźników przeliczeniowych. 
Słabe strony: oparcie na wskaźnikach prognozowanych. 
  

Metoda dochodowa (metoda DCF) 
 

Silne strony: ujęcie w wycenie prognoz finansowych i perspektyw rozwoju spółki. 
Słabe strony: subiektywizm analityka wynikający z przyjęcia określonych prognoz i parametrów modelu wyceny 

 
 
Spis wydanych rekomendacji w ostatnich 6 miesiącach: 
 

Spółka Rekomendacja Data wydania Kurs z dnia 
rekomendacji Cena docelowa Okres 

obowiązywania 
ERGIS-EUROFILMS Kupuj 26 marca 2014 3,60 4,97 12 miesięcy 

ELEKTROTIM Akumuluj 6 marca 2014 r. 11,20 12,87 12 miesięcy 

INSTAL KRAKÓW Trzymaj 17 lutego 2014 r. 20,60 20,70 12 miesięcy 

STOMIL SANOK Akumuluj 6 lutego 2014 r. 47,00 52,66 12 miesięcy 

FORTE Kupuj 13 stycznia 2014 r. 35,70 43,47 12 miesięcy 
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Objaśnienia używanych wskaźników, terminologii fachowej oraz skrótów 
 
NS (Net Sales) przychody netto 
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) zysk operacyjny 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zysk operacyjny powiększony o amortyzację 
NP (Net Profit) zysk netto 
DEPR (Depreciation) amortyzacja 
NOCF (Net Operating Cash Flow) przepływy operacyjne netto 
NICF (Net Investment Cash Flow) przepływy inwestycyjne netto 
NFCF (Net Financial Cash Flow) przepływy finansowe netto 
DM (Debt Margin) stopa zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa ogółem 
CR (Current Ratio) wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + 

rozliczeń międzyokresowe bierne) 
QR (Quick Ratio) wskaźnik płynności szybki = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
DFL Dźwignia finansowa - miara ryzyka finansowego wyrażona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem 

względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT) 
EPS (Earnings per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję 
DPS (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję, która była lub będzie wypłacona w danym roku 
BVPS (Book Value per Share) wartość księgowa na jedną akcję 
P/E (Price / Earnings) cena / zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały 
P/BV Iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej 
EV/EBITDA Iloraz rynkowej wartości spółki i wartości zysku operacyjnego powiększonego o wartość bieżącej amortyzacji 
MC/S Iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały 
ROE (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego 
ROA (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów ogółem na koniec okresu obrotowego 
ROS (Return on Sales) marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży 
OPM (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży 
NPM (Net Profit Margin) stopa zysku netto = zysk netto / przychody netto ze sprzedaży 
CFM (Cash FlowMargin) stopa nadwyżki finansowej = (zysk netto + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży 
Beta Współczynnik kierunkowy liniowej funkcji aproksymującej zależność zmiany ceny akcji od średniej zmiany wartości indeksu WIG 

liczony za badany okres (miesiąc) 
Freefloat     wartość akcji będących w obrocie i znajdujących się w rękach niestabilnych akcjonariuszy 
EV     (Enterprise value) wartość przedsiębiorstwa, wartość kapitałów własnych powiększona o dług netto 
CAPM         (Capital Asset Pricing Model) model wyceny aktywów kapitałowych, model pozwalający zobrazować zależność  

 między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a  
 oczekiwaną stopą zwrotu; model CAPM wykorzystywany jest m.in. w obliczaniu kosztu kapitału własnego 

FCFE           (Free Cash Flow to Equity) wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (akcjonariuszy) 
FCFF           (Free Cash Flow to Firm) wolne przepływy pieniężne dla wszystkich stron finansujących (właścicieli kapitału  
                     własnego i  wierzycieli) 
WACC         (Weighted Average Cost of Capital) średni ważony koszt kapitału, średni koszt kapitału zaangażowany w  
                     finansowanie przedsiębiorstwa 
NOPLAT      (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki 
CAPEX        (Capital Expenditures) wydatki inwestycyjne 
DFCF           (Discounted Cash Flow) zdyskontowane przepływy pieniężne 
Wartość rezydualna wartość dochodów generowanych przez firmę w latach po okresie szczegółowej prognozy przepływów  
pieniężnych  
Dług netto   kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Analiza wrażliwości analiza przewidywanych wyników przy zastosowaniu różnych czynników bądź ich kombinacji 
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ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
tel. 022 50 43 104; 801 104 104 

fax. 022 50 43 100 
http://bossa.pl 

 

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 
 

Tomasz Binkiewicz 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 33 21  

t.binkiewicz@bossa.pl 
 

Analitycy Segment Telefon Adres email 

Dorota Sierakowska Rynek surowcowy +48 22 504 33 22  d.sierakowska@bossa.pl 

Tomasz Rodak Przemysł chemiczny +48 22 504 33 23  t.rodak@bossa.pl 

Michał Stalmach Budownictwo, Energetyka +48 22 504 33 25  m.stalmach@bossa.pl 

Marek Rogalski Główny analityk walutowy +48 22 504 33 26  m.rogalski@bossa.pl 

Konrad Ryczko Analityk walutowy +48 22 504 33 28 k.ryczko@bossa.pl 

Łukasz Bugaj Analityk rynkowy +48 22 504 33 29 l.bugaj@bossa.pl 

Michał Pietrzyca Analityk techniczny +48 22 504 33 23  m.pietrzyca@bossa.pl 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 

Łukasz Żukowski 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
l.zukowski@bossa.pl 

Piotr Dakudowicz 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 70  
p.dakudowicz@bossa.pl 

 

Wydział Operacyjny 
 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 

Mariusz Rakowski 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 31 64  
m.rakowski@bossa.pl 

 


