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Turystyka Polska Raport aktualizujący 

Equity Research  1 Sprawdź warunki prawne na ostatnich stronach raportu. 

Rainbow Tours 

Stopniowy powrót do normalności 

W niniejszym raporcie podnosimy nasze prognozy finansowe i 

wycenę dla spółki Rainbow Tours. Rok 2021 powinien 

pozwolić na częściową odbudowę przychodów (szacujemy 

69% poziomu z 2019 roku), a odpowiednio dostosowane 

koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) po trudnym 2020 

roku powinny wspierać osiąganą rentowność w 2021 roku - 

zysk netto szacujemy na 23,9 mln PLN (84% poziomu za 2019 

roku). Oczekujemy powrotu przychodów spółki do poziomu z 

2019 roku w 2022 roku. Uwzględniając nasze nowe prognozy 

podnosimy naszą 12-miesięczną cenę docelową aż o 82% do 

30,90 PLN. Biorąc pod uwagę wzrost kursu o 36% YTD, 

uważamy że nasz scenariusz poprawy odbudowy wyników w 

2021 roku oraz w kolejnych latach jest już wyceniany przez 

rynek. Uwzględniając nasze prognozy spółka jest wyceniona 

na poziomie 19,5x/12,2x C/Z’21/22. Naszym zdaniem, przy 

obecnym profilu ryzyka inwestycji, wycena spółki znajduje 

uzasadnienie jedynie na poziomie wskaźnika C/Z’22. 

■ Podwyższamy prognozy wyników, efekt bazy będzie 
sprzyjał poprawie wyników r/r w kolejnych kwartałach: 
Uwzględniając odbudowujący się popyt oraz realizację 
voucherów wystawionych w 2020 roku oczekujemy wzmocnienia 
sprzedaży w 2021 roku do poziomu o 31% niższego niż w 2019 
roku. Zakładamy utrzymanie rentowności brutto na sprzedaży z 
2019 roku, na co wpływać powinna wyższa elastyczność przy 
budowaniu oferty. Zakładamy średnie miesięczne koszty SG&A 
na poziomie 10,6 mln PLN w 2021 roku vs. 7,8/15,8 mln PLN 
odpowiednio w 2020/19. Oczekujemy poprawy wyników r/r od 
2Q21 i w kolejnych kwartałach, w czym wspierać będzie 
dodatkowo efekt niskiej bazy.  

Rosnąca liczba szczepień zwiększa szanse na stopniową 
normalizację sytuacji w segmencie turystycznym: Zgodnie z 
danymi zebranymi przez Our World in Data, odsetek osób 
zaszczepionych przynajmniej jedną dawką wzrósł o co najmniej 
10 p.p. w ciągu ostatniego miesiąca w krajach takich jak 
Portugalia, Cypr, Hiszpania, Grecja i Włochy. Zakładając 
podobne tempo przyrostu zaszczepionych osób, odsetek 
populacji zaszczepionej przynajmniej jedną dawką powinien 
wynieść około 60% w wybranych krajach w sierpniu 2021. 
 

 

 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

Przychody (mln PLN) 1 746,0 434,5 1 210,8 1 776,6 1 899,3 

EBITDA (mln PLN) 56,1 -28,9 54,5 74,9 79,0 

Zysk operacyjny (mln PLN) 38,8 -45,6 36,9 55,5 59,3 

Zysk netto (mln PLN) 28,6 -42,2 23,9 38,2 41,4 

Zysk netto na akcję (PLN) 1,97 -2,90 1,64 2,63 2,85 

Dywidenda na akcję (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,82 1,31 

C/Z (x) 18,0 - 19,5 12,2 11,2 

EV/EBITDA (x) 10,1 - 10,9 7,7 7,0 

Stopa dywidendy (%) 0,0 0,0 0,0 2,6 4,1 

Źródło: Rainbow Tours, Biuro Maklerskie Pekao 
 
Nota: Historyczne wskaźniki wyceny bazują na cenach z końca odpowiedniego roku. 

 

 

Cena zamknięcia (20 maja 2021) 32,00 PLN 

12-miesięczna cena docelowa 
(poprzednio: 17,00 PLN*) 

30,90 PLN 

Cena zamknięcia (maks/min) (12M) 34,00/9,70 PLN 

  
PROFIL SPÓŁKI 
Trzeci pod względem generowanych przychodów gracz 
na rynku touroperatorskim w Polsce. 
Właściciel sieci White Olive w Grecji (5 hoteli); plan 
rozbudowy sieci przy wsparciu inwestora (PFR). 
Cele spółki zakładają powrót do wypłaty dywidend. 
 
WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA 
Pogorszenie koniunktury gospodarczej, kolejna fala 
pandemii koronawirusa. 
Nasilenie presji konkurencyjnej vs. relatywnie nisko 
marżowy biznes. 
Nagłe i znaczące osłabienie złotego do euro czy dolara; 
wzrost cen paliwa lotniczego. 

  

Reuters/Bloomberg RBW.WA/RBW PW 

Średni obrót dzienny (‘000 akcji) 10,9 

Akcje w wolnym obrocie (%) 33,3 

Wycena rynkowa (mln PLN) 465,7 

Liczba akcji (mln) 14,6 

Główni 
akcjonariusze 

S. Wysmyk 12,8% (17,8% głosów) 
G. Baszczyński 12,8% (15,6% głosów) 

R. Talarek 11,3% (13,7% głosów) 
T. Czapla 11,1% (13,5% głosów) 

NN PTE 11,8% (8,9% głosów) 
Aviva Investors TFI 6,9% (5,2% głosów) 

  

WYDARZENIA KORPORACYJNE  

1kw. 2021 wyniki 28 maja 2021 

2kw. 2021 wyniki 30 września 2021 

3kw. 2021 wyniki 26 listopada 2021 
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ZMIANA KURSU (%) 

 1M 3M 6M 

Absolutna 10,4 27,6 66,1 

Relatywna do MSCI EME 4,6 20,5 44,5 

Relatywna do WIG 11,1 35,7 56,2 
    

Źródło: Bloomberg Finance L.P. 
 
Autor opracowania: 
Piotr Bogusz 
piotr.bogusz@pekao.com.pl 
 
*Poprzednia cena docelowa z raportu z dnia 21 lipca 
2020. 
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Aktualizacja prognoz i wyceny 

Podwyższamy nasze prognozy zysku netto na lata 2021E-
2023E  

  W trakcie 2020 roku spółka skupiła się mocno na optymalizacji kosztów sprzedaży i 

ogólnego zarządu (SG&A), czego pozytywne efekty były widoczne od 2Q20. Poziom 

miesięcznych kosztów SG&A w tym okresie był niższy niż nasze założenia, co 

skłania nas do skorygowania naszych szacunków kosztów dla 2021 roku i dla 

kolejnych lat. Jednocześnie uwzględniamy, że przychody w 2021 roku odbudują się 

do poziomu 69% przychodów z 2019 roku (zarząd szacuje osiągnięcie około 70% 

przychodów z 2019 roku), co jest poziomem nieznacznie niższym niż nasze 

poprzednie założenia. W naszej prognozie uwzględniamy stopniowy wzrost kosztów 

SG&A r/r w związku ze wzrostem przychodów, niemniej jest to poziom stanowiący 

67% kosztów z 2019 roku (częściowo uwzględniamy efekt optymalizacji kosztów). W 

efekcie powyższych zmian podwyższamy naszą prognozę zysku netto o 31% dla 

2021. 

W 2022 roku oczekujemy, że sytuacja na rynku turystycznym ulegnie normalizacji i 

oczekujemy przychodów nieznacznie wyższych niż w 2019 roku (+1,8%). 

Zakładamy, że marża brutto będzie na poziomie z 2019 roku, a dobra dyscyplina 

kosztów SG&A zostanie utrzymana (koszty SG&A -2% względem 2019 roku). 

Wzrost wyniku EBIT względem 2019 roku (+43% lub +16,7 mln PLN) jest efektem 

braku rozpoznania rezerw jak to miało miejsce w 2019 roku. Różnica względem 

naszych poprzednich założeń wynika z podniesienia szacunków przychodów oraz z 

przyjęcia niższych kosztów SG&A.  

RAINBOW TOURS: AKTUALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 2021E-2023E 

    2021E     2022E     2023E   

mln PLN Obecnie Poprzednio 
Różnica 

(%) Obecnie Poprzednio 
Różnica 

(%) Obecnie Poprzednio Różnica (%) 

Przychody  1 210,8 1 299,9 -7 1 776,6 1 455,6 22 1 899,3 1 509,4 26 

EBITDA 54,5 44,8 22 74,9 49,5 51 79,0 50,8 56 

EBIT 36,9 25,5 44 55,5 30,1 84 59,3 31,5 88 

Zysk netto 23,9 18,2 31 38,2 21,8 75 41,4 22,9 81 

Marża EBITDA (%) 4,5 3,4 - 4,2 3,4 - 4,2 3,4 - 

Marża operacyjna (%) 3,0 2,0 - 3,1 2,1 - 3,1 2,1 - 

Marża zysku netto (%) 2,0 1,4 - 2,2 1,5 - 2,2 1,5 - 

 Źródło: Biuro Maklerskie Pekao 

Podwyższamy naszą 12-miesięczną cenę docelową do 30,90 
PLN 

  Podnosimy naszą 12-miesięczną cenę docelową dla akcji Rainbow Tours aż o 82% 

do poziomu 30,90 PLN, głównie ze względu na podniesienie naszych prognoz 

finansowych dla spółki na rok bieżący i lata kolejne. Nieznacznie negatywny wpływ 

na wycenę miało również zastosowanie wyższego niż poprzednio średniego 

ważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 7,8% (7,6% poprzednio), głównie za 

sprawą obniżenia zakładanego udziału długu w finansowaniu spółki. Utrzymaliśmy 

stopę wolną od ryzyka na poziomie 1,5%. Podobnie jak w poprzednim raporcie, z 

uwagi na cykliczność biznesu spółki i relatywnie niską rentowność netto biznesu, w 

ostatnim roku szczegółowej prognozy (punkt wyjścia do wyznaczenia wartości 

rezydualnej) zakładamy konserwatywnie marżę brutto na sprzedaży z działalności 
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tour operatorskiej niższą o 0,5 pp niż w poprzednich latach (na poziomie 12,9% vs. 

poprzednie założenie 13,0%). 

RAINBOW TOURS: PODSUMOWANIE WYCENY 

PLN Wycena Waga (%) 

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, DCF 30,90 100% 

Wycena metodą porównawczą 48,80 0% 

12-miesięczna cena docelowa 30,90   

 Źródło: Pekao Biuro Maklerski 

  Nasza wycena spółki Rainbow Tours opiera się na metodzie zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych DCF (waga 100% przy wyznaczeniu 12-miesięcznej ceny 

docelowej). Dla celów prezentacyjnych przedstawiamy także wynik wyceny opartej 

na metodzie porównawczej (waga 0%). W naszej opinii wycena DCF jest bardziej 

adekwatna niż inne metody wyceny m.in. z uwagi na: 1. Możliwość zawarcia w 

wycenie prognozy długoterminowych zysków i nakładów inwestycyjnych, 2. 

Uwzględnienie w wycenie specyficznych dla spółki czynników odzwierciedlonych w 

stopie dyskontowej oraz 3. Nie w pełni optymalną, w naszej ocenie, grupę spółek 

porównywalnych, która bazuje wyłącznie na podmiotach zagranicznych, z racji 

braku prognoz dla porównywalnych spółek w Polsce (niepublicznych). 

RAINBOW TOURS: MODEL DCF 

mln PLN 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 

Przychody 1,211 1,777 1,899 1,956 2,015 2,076 2,138 2,203 2,269 2,337 

EBIT 37 55 59 57 55 54 56 57 58 49 

Podatek 7 11 11 11 10 10 11 11 11 9 

NOPAT 30 45 48 46 45 44 45 46 47 39 

  + Amortyzacja* 7 9 9 9 9 10 10 11 10 10 

  - Zmiany w kapitale obrotowym -58 -11 3 -1 3 3 3 3 8 7 

  - Nakłady inwestycyjne 38 24 10 25 10 10 25 10 10 10 

Inwestycje netto -27 5 3 15 3 3 18 3 9 7 

Wolne przepływy pieniężne (FCF) 57 40 45 31 41 41 27 43 38 32 

WACC (%) 7,8                   

Zdyskontowane przepływy pieniężne 2021E-2030E 275         Stopa wolna od ryzyka (%) 
      1,5 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 1,5         Beta niezalewarowana (x) 
      1,2 

Wartość rezydualna 523         Beta zalewarowana (x) 
      1,8 

Zdyskontowana wartość rezydualna 247         Premia kapitału własnego (%) 
      5,0 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 522         Koszt kapitału własnego (%) 
      10,7 

  - Dług netto (31 grudnia 2020)* 136         Premia kapitału obcego (%) 
      2,0 

Wartość kapitału własnego (1 stycznia 2021) 386         Stopa podatkowa (%) 
      19,0 

Miesiąc 6         Koszt kapitału obcego po podatku (%) 
      2,8 

Wartość godziwa 406         % udział - kapitał obcy 
      37,3 

Liczba akcji (mln) 14,6         % udział - kapitał własny 
      62,7 

Wartość godziwa na akcję (PLN) 27,9         WACC (%) 
      7,8 

12-miesięczna cena docelowa (PLN) 30,9                   

*Amortyzacja i dług netto skorygowane odpowiednio o część wynikającą z MSSF16. Źródło: Biuro Maklerskie Pekao 
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RAINBOW TOURS: WRAŻLIWOŚĆ 12-MIESIĘCZNEJ CENY DOCELOWEJ NA ZMIANY ZAŁOŻEŃ W 
ZAKRESIE STOPY WZROSTU W OKRESIE REZYDUALNYM I ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU 
KAPITAŁU (WACC) 

 (PLN/akcję)   
 

 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 

    

 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 

  8,8% 23,8 24,7 25,8 27,0 28,5 

  8,3% 25,8 26,9 28,2 29,7 31,4 

WACC (%) 7,8% 28,0 29,4 30,9 32,7 34,9 

  7,3% 30,6 32,2 34,1 36,4 39,1 

  6,8% 33,6 35,6 37,9 40,8 44,3 

 Źródło: Biuro Maklerskie Pekao 

  Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny spółki Rainbow Tours metodą porównawczą. 

Jak pisaliśmy we wcześniejszym paragrafie, uważamy ją za nieoptymalną dla 

wyznaczenia ceny docelowej Rainbow Tours. Poniższy model wyceny publikujemy 

jedynie w celach prezentacyjnych, a wyznaczonej w ten sposób wycenie akcji spółki 

Rainbow Tours na poziomie 48,80 PLN przypisujemy wagę zerową przy 

wyznaczaniu naszej 12-miesięcznej ceny docelowej.  

  Grupa porównawcza składa się z 12 wybranych przez nas spółek zagranicznych 

prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych. W celu ustalenia 12-

miesięcznej wyceny akcji spółki Rainbow Tours posługujemy się mnożnikami C/Z 

oraz EV/EBITDA na lata 2021E-2023E (mediana dla grupy porównawczej) i naszymi 

prognozami dla Rainbow Tours na te lata w zakresie odpowiednio zysku netto na 

akcję oraz zysku EBITDA i zadłużenia netto. Na bazie średniej arytmetycznej dla 6 

w ten sposób uzyskanych wartości wyceny oraz kosztu kapitału spółki wyznaczamy 

12-miesięczną wycenę akcji spółki Rainbow Tours.  

  Porównanie spółki Rainbow Tours z wybraną grupą porównawczą na bazie 

mnożników przyszłorocznych wskazuje, że spółka jest obecnie wyceniana przez 

rynek z 50% dyskontem do mediany grupy porównawczej na mnożniku C/Z’22E, 

oraz 45% dyskontem do tej samej grupy na mnożniku EV/EBITDA’22. Wysokie 

dyskonto wynika z prognozowanych niskich wyników dla poszczególnych spółek w 

2022 roku i w rezultacie wysokich poziomów wskaźników C/Z czy EV/EBITDA dla 

tego okresu. Mnożniki Rainbow Tours na ten rok są wysokie, wskazujemy jednak, 

że dla części spółek porównywalnych nie są one dostępne, z uwagi na 

prognozowane straty (wg konsensusu prognoz rynkowych z serwisu Bloomberg). 
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RAINBOW TOURS: WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Nazwa spółki Kod Bloomberg Cena Waluta Kapitalizacja 

 

C/Z (x) 

  

EV/EBITDA (x) 

         (mln EUR) 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 

Corporate Travel Management CTD AU 18,54 AUD 1 608 b.d. 37,7 19,6 b.d. 19,3 11,2 

Emei Shan Tourism 000888 CH 5,97 CNY 400 19,3 15,1 13,6 6,1 5,5 b.d. 

Flight Centre Travel Group FLT AU 14,93 AUD 1 892 b.d. b.d. 18,1 b.d. 15,4 5,6 

Fosun Tourism Group 1992 HK 12,92 HKD 1 685 b.d. 19,5 14,8 13,2 6,0 5,1 

Helloworld Travel HLO AU 1,68 AUD 165 b.d. b.d. 10,0 b.d. 14,8 4,0 

HIS Co. 9603 JP 2 374,00 JPY 1 343 b.d. 27,3 10,6 b.d. 16,1 10,6 

Caissa Tosun Development 000796 CH 8,81 CNY 900 b.d. 72,8 43,2 b.d. b.d. b.d. 

Modetour Network 080160 KS 25 500,00 KRW 350 b.d. 23,4 15,6 b.d. 12,8 11,5 

On the Beach Group OTB LN 377,00 GBp 689 b.d. 24,6 19,3 b.d. 15,2 11,4 

TUI TUI LN 427,40 GBp 5 453 b.d. 20,7 15,0 b.d. 6,7 5,7 

UTour Group 002707 CH 5,26 CNY 606 b.d. 76,2 45,7 b.d. b.d. b.d. 

Voyageurs du Monde ALVDM FP 91,80 EUR 339 b.d. 24,2 22,9 b.d. 12,0 10,7 

Mediana 

 

      19,3 24,4 16,9 9,6 13,8 10,6 

Rainbow Tours RBW PW 32,00 PLN 104 19,5 12,2 11,2 10,9 7,7 7,0 

Premia/dyskonto do grupy porównawczej 

 

      1% -50% -33% 14% -45% -34% 

Implikowana wycena Rainbow Tours/akcję (PLN) 

 

      31,7 64,1 48,1 22,4 58,8 46,7 

Średnia wycen (PLN) 

 

        45,30 

12-miesięczna wycena Rainbow Tours (PLN) 

 

        48,80 

 Źródło: Bloomberg, Biuro Maklerskie Pekao 
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Podsumowanie ostatnich wydarzeń 

Wyniki 2020 roku mocno obciążone przez pandemię 

  Według szacunków sporządzonych przez UN WTO (International Tourist Arrivals, 

January 2021), międzynarodowy ruch turystyczny na świecie zmniejszył się o 73% 

r/r w 2020 roku, na co wpływ miała pandemia COVID-19. Zgodnie z szacunkami 

WTTC (Global Recovery Scenarios Nov 2020) wartość globalnego rynku turystyki 

mogła być mniejsza nawet o 53% r/r w 2020 roku. 

  W powyższy trend z 2020 roku wpisują się wyniki Rainbow Tours (RBW) w 2020 

roku. Sprzedaż spadła o 75% r/r do 434,5 mln PLN w 2020 roku, a strata netto 

wyniosła 42,2 mln PLN w 2020 roku vs. 28,9 mln PLN zysku netto w 2019 roku. W 

2021 roku zarząd Spółki liczy na odbudowę przychodów do poziomu około 70% 

rezultatu odnotowanego w 2019 roku. Przychody w 2021 roku powinny być 

wspierane przez efekt odłożonego popytu oraz realizację voucherów wydanych w 

2020 roku. 

Rosnąca liczba szczepień ogranicza ryzyko kolejnej fali zachorowań 

  Zgodnie z danymi zebranymi przez Our World in Data odsetek osób zaszczepionych 

przynajmniej jedną dawką wzrósł o przynajmniej 10p.p. w ciągu ostatniego miesiąca 

w większości z prezentowanych krajów. Zakładając podobne tempo przyrostu 

zaszczepionych osób, odsetek populacji zaszczepionej przynajmniej jedną dawką 

powinien wynieść około 60% w prezentowanej przez nas grupie krajów w sierpniu 

2021. Zwracamy uwagę na fakt, że część populacji w tych krajach ma już 

wytworzone przeciwciała po przebytej chorobie COVID-19. Powyższe czynniki 

powinny wspierać proces otwierania gospodarek oraz zwiększyć skłonność ludzi do 

zagranicznych podróży. Potencjalnym ryzykiem mogą być kolejne mutacje wirusa, 

które byłyby częściowo odporne na podawane szczepionki. Coraz większa 

odporność społeczeństwa w poszczególnych krajach powinna przekładać się na 

coraz mniej przypadków zakażeń COVID-19 w kolejnych miesiącach. 

 

RYNEK/COVID-19: PROCENT POPULACJI ZASZCZEPIONEJ PRZYNAJMNIEJ 1 DAWKĄ 
SZCZEPIONKI NA DZIEŃ 16 KWIETNIA ORAZ 16 MAJA W WYBRANYCH KRAJACH 
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 Źródło: Our World in Data, Worldometer, Biuro Maklerskie Pekao 
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Wskaźniki tygodniowych zakażeń spadają we wszystkich regionach, a 
w rejonach turystycznych są relatywnie niskie – TravelDATA  

  Według najnowszego komentarza Instytutu Badań Rynku Turystycznego 

TravelDATA, w ostatnich trzech tygodniach doszło do kolejnego sukcesywnego 

obniżania wskaźnika tygodniowych zakażeń na 1 mln mieszkańców w wybranych 

krajach docelowych (Portugalia, Maroko, Hiszpania, Włochy, Tunezja, Chorwacja, 

Albania, Grecja, Malta, Bułgaria, Turcja, Cypr i Egipt). Naszym zdaniem jest to dobry 

prognostyk przed zbliżającym się sezonem turystycznym. W ostatnim tygodniu 

wskaźnik zachorować spadł t/t we wszystkich krajach oprócz Grecji i Egiptu. 

RYNEK/COVID-19: WSKAŹNIKI TYGODNIOWYCH ZAKAŻEŃ NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW OD 21 
LUTEGO DO 09 MAJA DLA POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW 
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 Źródło: Wczasopedia.pl, Biuro Maklerskie Pekao 

RYNEK/COVID-19: TYGODNIOWE ZACHOROWANIA/ZGONY NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW OD 3 DO 9 
MAJA – KRAJE DOCELOWE 

 

 Źródło: Wczasopedia.pl, TravelDATA, Biuro Maklerskie Pekao 

Ceny w biurach spadają r/r w wolniejszym tempie niż w poprzednich 
tygodniach – TravelDATA 

  Badanie TravelDATA średniej ceny imprez turystycznych dla wylotów w pierwszym 

tygodniu sierpnia 2021 roku pokazuje, że w tygodniu 3-10 maja 2021 średnia cena 

była niższa o 101 PLN r/r, co oznacza zmniejszenie zmiany nominalnej względem 
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odczytów z poprzednich tygodni. Zgodnie z danymi TravelDATA, cena imprez 

turystycznych dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 w ujęciu tydzień do 

tygodnia wzrosła w tygodniu 3-10 maja 2021 vs. relatywnie płaska dynamika t/t w 

poprzednich tygodniach. Może to być reakcja na oczekiwane zwiększenie popytu na 

imprezy turystyczne w związku z luzowaniem obostrzeń i poprawą nastrojów 

konsumenckich. 

RYNEK/COVID-19: PROCENT POPULACJI ZASZCZEPIONEJ PRZYNAJMNIEJ 1 DAWKĄ 
SZCZEPIONKI NA DZIEŃ 16 KWIETNIA ORAZ 16 MAJA W WYBRANYCH KRAJACH 
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 Źródło: Our World in Data, Worldometer, Biuro Maklerskie Pekao 

  Najmocniejsze spadki cen imprez turystycznych na lato 2021 r/r (dane zebrane w 

tygodniu 3-10 maj 2021), zostały odnotowane w Hiszpanii (-377 PLN r/r), Maroko (-

331 PLN r/r) oraz w Egipcie (-211 PLN r/r).  

RYNEK: ZMIANY ŚREDNICH CEN IMPREZ TURYSTYCZNYCH NA LATO 2021 (ALL INCLUSIVE) VS 
POPRZEDNI ROK – DANE ZEBRANE 3-10 MAJA 2021 

 

 Źródło: TravelData, Wczasopedia.pl, Biuro Maklerskie Pekao 

  W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut, sytuacja 

pozostaje mniej korzystna r/r dla organizatorów wycieczek, przede wszystkim ze 

względu na wzrost cen paliwa lotniczego (+108% r/r). Sytuację częściowo 

rekompensuje umocnienie się PLN względem USD r/r (EUR/PLN 4,52 vs. 4,56 rok 

temu; USD/PLN 3,70 vs. 4,18 rok temu).  
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ANALIZA CZYNNIKÓW KOSZTOWYCH – CENY PALIWA LOTNICZEGO I WALUTY 

Kursy walut: EURPLN oraz zmiana r/r  Kursy walut: USDPLN oraz zmiana r/r 
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Ceny paliwa lotniczego ‘European Jet CIF NWE Cargo Spot’ (USD/t) oraz zmiana r/r 
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   Źródło: Bloomberg, Biuro Maklerskie Pekao 

Oczekiwana odbudowa sprzedaży w 2021 roku do około 70% poziomu z 
2019 roku 

  Zarząd spółki wskazuje, że wraz ze stopniowym odchodzeniem od restrykcji i 

ograniczeń obowiązujących w Polsce zauważyć można stopniowy powrót 

optymizmu  konsumenckiego Polaków. Znajduje to swój wyraz w zauważalnej w 

kwietniu 2021 roku, istotnie rosnącej sprzedaży bieżącej. Zgodnie z przekazanymi 

informacjami w raporcie rocznym za 2020 rok, na koniec kwietnia 2021 roku liczba 

klientów, którzy zarezerwowali w Rainbow wyjazdy turystyczne na sezon Lato 2021 

wyniosła ponad 100 tys. (około 58% rezerwacji z analogicznego okresu 2019 roku). 

Uwzględniając czynnik wysokiej ilości nowych rezerwacji i materializacji 

niezrealizowanych jeszcze voucherów Zarząd Spółki uważa, że wysoce 

prawdopodobny jest scenariusz przychodów na poziomie dochodzącym do 70% 

wartości osiągniętych dla roku 2019. Zarząd oczekuje, że istotna część sprzedaży 

będzie dokonywana w formule Last Minute.  
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Wejście w 2021 rok z niską bazą kosztową 

  Istotny spadek przychodów r/r w 2020 roku wymusił na spółce działania mające na 

celu optymalizację kosztów SG&A. Przede wszystkim uwaga Zarządu 

skoncentrowała się na kosztach stałych prowadzonej działalności jak koszty 

osobowe, czynsze czy koszty marketingu. Średnie miesięczne koszty SG&A zostały 

istotnie obniżone r/r w okresie 2Q-4Q20 (średnio – 65% r/r). Oczekujemy, że wraz z 

oczekiwaną częściową odbudową przychodów w 2021 roku, wzrosną koszty SG&A 

jednak do poziomu niższego niż w 2019 roku. 

ŚREDNIE MIESIĘCZNE KOSZTY SG&A W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH W LATACH 2017-20 
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 Źródło: Wczasopedia.pl, TravelDATA, Biuro Maklerskie Pekao 

Wyniki 4Q20 obciążone przez kolejną falę zachorowań na COVID-19 

  Opublikowane dane roczne implikują słaby 4Q20, który był obciążony przez kolejną 

falę zachorowań na COVID-19. Sprzedaż spółki spadła o 94% r/r do 16,1 mln PLN 

w 4Q20, co było poziomem niższym niż koszt własny sprzedaży, w wyniku czego 

spółka odnotowała 16,6 mln PLN straty brutto na sprzedaży w 4Q20. Pomimo 

ograniczenia kosztów SG&A do rekordowo niskiego poziomu 15 mln PLN w 4Q20 

(vs. 44,3 mln PLN rok wcześniej), EBIT w kwartale wyniósł -33,1 mln PLN i był to 

najgorszy wynik od czasu debiutu na GPW. 

  Przepływy z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły -23,8 mln PLN w 4Q20 

vs -21,6 mln PLN rok wcześniej. Pozytywnie na przepływy z działalności operacyjnej 

wpłynęła głównie zmiana stanu zobowiązań (+16,1 mln PLN w 4Q20 vs. -28,4 mln 

PLN w 4Q19), a negatywnie spadek zysku przed opodatkowaniem (-9,6 mln PLN r/r) 

oraz zmiana stanu należności (-0,4 mln PLN w 4Q20 vs. 51,5 mln PLN w 4Q19). Na 

koniec 2020 roku spółka miała 136 mln PLN długu netto oczyszczonego o wpływ 

MSSF 16. Zgodnie z naszymi wyliczeniami na koniec 2020 roku spółka wykorzystała 

około 60% dostępnych limitów w ramach linii kredytowych. Wszystkie umowy 

kredytowe zostały przenegocjowane z instytucjami finansującymi w 2020 roku.  
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rainbow tours: wyniki za IV kw. 2020 

mln PLN IV kw. '20 r/r (%) I kw. '19 II kw. '19 III kw. '19 IV kw. '19 I kw. '20 II kw. '20 III kw. '20 

Przychody ze sprzedaży 16,1 -94% 246,0 416,1 816,3 267,5 273,8 7,4 137,1 

Koszt własny sprzedaży 32,7 -86% 206,1 365,7 697,6 237,7 231,7 9,9 113,7 

Zysk brutto na sprzedaży -16,6 n.m. 39,9 50,4 118,8 29,9 42,1 -2,4 23,4 

Koszty sprzedaży I ogólnego zarządu 15,0 -66% 34,7 46,4 64,6 44,3 39,1 18,4 21,0 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne 0,3 n.m. -0,3 -0,4 0,0 -9,4 0,0 1,2 -0,1 

Zysk na działalności operacyjnej -31,3 n.m. 4,9 3,6 54,2 -23,9 3,0 -19,7 2,4 

Koszty/przychody finansowe 1,7 n.m. 1,1 1,5 1,1 -0,4 1,3 -1,1 1,8 

Zysk przed opodatkowaniem -33,1 n.m. 3,8 2,1 53,1 -23,5 1,7 -18,5 0,6 

Podatek dochodowy -5,1 n.m. 1,0 0,5 9,0 -3,5 0,9 -2,8 0,0 

Zysk netto -27,9 n.m. 2,8 1,7 44,1 -20,0 0,8 -15,7 0,7 

Marża brutto na sprzedaży (%) -102,9% - 16,2% 12,1% 14,5% 11,2% 15,4% -33,1% 17,1% 

Marża operacyjna (%) -194,6% - 2,0% 0,9% 6,6% -8,9% 1,1% -265,6% 1,7% 

Marża netto (%) -173,7% - 1,1% 0,4% 5,4% -7,5% 0,3% -212,3% 0,5% 

 Źródło: Rainbow Tours, Biuro Maklerskie Pekao 

1kw. 2021E powinien być nieco lepszy r/r, dalszej poprawy wyników 
oczekujemy w kolejnych kwartałach 

  Rainbow Tours dostosowało swoją ofertę do otoczenia rynkowego zwiększając 

ofertę do egzotycznych destynacji, które działają bez przeszkód od stycznia 2021. 

Zakładamy, że sprzedaż wycieczek pozwoliła na osiągnięcie około 26% przychodów 

z 1Q’20 oraz około 28% poziomu z 1Q’19. Zakładamy, że marża brutto na 

sprzedaży zmniejszy się o 0,7p.p r/r do 14,7% w 1Q21. Szacujemy, że spółce uda 

się utrzymać bazę kosztów SG&A na poziomie 18 mln PLN w 1Q20, co oznacza 

wzrost o 3 mln PLN q/q oraz spadek o 21,1 mln PLN r/r. W efekcie oczekujemy 

EBIT na poziomie -7,8 mln PLN w 1Q20 vs. 3 mln PLN rok wcześniej. Po 

uwzględnieniu zakładanego -1,9 mln PLN salda na działalności finansowej w 1Q21 

(vs. -1,3 mln PLN rok wcześniej) oraz braku podatku w kwartale (prognozowana 

strata przed opodatkowaniem), zysk netto powinien wynieść -7,8 mln PLN w 1Q21 (-

7 mln PLN r/r). 

Biorąc pod uwagę efekt niskiej bazy na przychodach począwszy od 2Q21 oraz 

zoptymalizowaną bazę kosztową po 2020 roku, oczekujemy istotnego 

przyśpieszenia wzrostu wyników r/r w okresie 2Q21-1Q22. 

Potencjalne umorzenie części pożyczki od PFR 

  Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Rainbow Tours przy okazji 

publikacji raportu rocznego a 2020 rok, Spółka złożyła wniosek o umorzenie 75% 

pożyczki na 24,8 mln PLN uzyskanej od Polskiego Funduszu Rozwoju. Decyzja w 

sprawie umorzenia pożyczki powinna zostać podjęta w okresie sierpień-wrzesień. W 

naszych prognozach nie uwzględniamy potencjalnego umorzenia pożyczki (zgodnie 

z naszymi wyliczeniami potencjalny pozytywny wpływ na cenę akcji powinien 

wynieść 1,28 PLN/akcję) 
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Wybrane czynniki ryzyka 
  Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie kursu akcji Rainbow Tours. 

  Kolejna fala pandemii COVID-19, przywrócenie restrykcji w ruchu lotniczym, 

obawy konsumentów przed zorganizowanym podróżowaniem: Nasz scenariusz 

bazowy zakłada stopniową odbudowę ruchu turystycznego i brak mocnego 

uderzenia tzw. kolejnej fali pandemii czy też przywrócenia restrykcji w 

podróżowaniu. W 2021 roku zakładamy istotną poprawą sytuacji na rynku 

turystycznym, jednak bez powrotu do wolumenów z roku 2019. Naszym zdaniem 

coraz większa liczba zaszczepionych osób na świecie zmniejsza ryzyko związane z 

kolejną falą pandemii COVID-19. 

  Otoczenie makroekonomiczne i nastroje konsumenckie: Pogorszenie w 

otoczeniu makroekonomicznym bądź nastrojach konsumenckich może negatywnie 

wpłynąć na decyzje/budżety wyjazdowe Polaków.  

  Otoczenie konkurencyjne: Bardziej agresywna walka o udziały rynkowe przez 

jednego z istniejących bądź potencjalnego nowego gracza na rynku może 

negatywnie wpłynąć na wolumeny bądź realizowane marże. Potencjalnym ryzykiem 

byłoby również relatywne zwiększenie atrakcyjności oferty tanich linii lotniczych.  

  Ryzyko walutowe (EUR i USD): Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z rozliczeń 

z dostawcami w walutach obcych (płatności za hotele głównie w EUR i część oferty 

zimowej w USD; płatności za czartery w USD), podczas gdy sprzedaż wycieczek 

odbywa się w PLN. Niekorzystne zmiany kursów w okresie pomiędzy płatnościami 

do dostawców a wpływami od klientów mogą obniżać rentowność.  

  Ryzyko wzrostu ceny na rynku paliwowym: Nagłe i gwałtowne wzrosty lokalnie 

mogą wpłynąć na rentowność wycieczek. W dłuższej perspektywie wzrosty cen ropy 

na rynkach światowych przekładają się na wzrost cen wycieczek, co tworzy ryzyko 

dla strony popytowej. Standardowo, w ramach umowy czarterowej linia lotnicza 

stosuje średnią cenę paliwa sprzed 2 miesięcy.  

  Ryzyko większej niż zakładana presji kosztowej, zwłaszcza z tytułu rosnących 

wynagrodzeń: Przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, jeśli nie będzie im 

towarzyszyć wyraźnie mocniejsza konsumpcja, tworzą ryzyko większej presji na 

wyniki spółki poprzez kompresję marż.  

  Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży: Największy popyt przypada na 

wycieczki w 2. i 3. kwartale. Spółka jest narażona na ryzyko niezapełnienia 

samolotów czy niesprzedania zakontraktowanych miejsc hotelowych. 

  Ryzyko związane z inwestycjami w działalność hotelową w Grecji: Obecne i 

planowane przyszłe inwestycje w rozwój greckiej sieci hoteli White Olive są 

obarczone ryzykiem przekroczenia planowanych wydatków, poniesienia strat, 

nieoptymalnego obłożenia lub opóźnienia realizacji oczekiwanych zysków.  

  Ryzyko pogorszenia sytuacji polityczno-społecznej / katastrof w kluczowych 

destynacjach, ryzyko związane z czynnikiem pogodowym: Wszelkie tragiczne 

wydarzenia czy anomalie pogodowe mogą bezpośrednio wpływać na popyt na 

usługi turystyczne w danym regionie.  
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Prognozy finansowe - tabela 

RAINBOW TOURS: PODSUMOWANIE DANYCH HISTORYCZNYCH I PROGNOZ FINANSOWYCH 

mln PLN 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT             

Przychody ze sprzedaży 1 599,1 1 746,0 434,5 1 210,8 1 776,6 1 899,3 

Koszt własny sprzedaży 1 417,3 1 507,0 387,9 1 044,9 1 532,8 1 640,0 

Zysk brutto na sprzedaży 181,9 238,9 46,5 165,9 243,8 259,3 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 167,4 190,0 93,6 127,4 185,9 197,4 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne -1,2 -10,1 1,5 -1,6 -2,4 -2,6 

EBITDA 30,4 56,1 -28,9 54,5 74,9 79,0 

Zysk na działalności operacyjnej 13,3 38,8 -45,6 36,9 55,5 59,3 

Koszty/przychody finansowe 3,3 3,3 3,6 7,4 8,3 8,2 

Zysk przed opodatkowaniem 10,0 35,5 -49,2 29,5 47,2 51,1 

Podatek dochodowy 2,4 6,9 -7,0 5,6 9,0 9,7 

Zysk netto 7,6 28,6 -42,2 23,9 38,2 41,4 

Marża brutto na sprzedaży (%) 11,4% 13,7% 10,7% 13,7% 13,7% 13,7% 

Marża operacyjna (%) 0,8% 2,2% -10,5% 3,0% 3,1% 3,1% 

Marża netto (%) 0,5% 1,6% -9,7% 2,0% 2,2% 2,2% 

BILANS       

Aktywa obrotowe 258,3 287,4 234,7 259,6 291,6 311,0 

   Środki pieniężne i ekwiwalenty 23,0 67,1 28,8 30,4 31,8 30,7 

   Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 174,2 177,0 187,3 178,0 195,9 212,1 

   Zapasy 0,7 0,8 0,1 0,3 0,5 0,5 

   Pozostałe aktywa obrotowe 60,4 42,5 18,6 50,9 63,4 67,7 

Aktywa trwałe 163,7 219,9 240,1 272,5 289,7 290,7 

   Rzeczowe aktywa trwałe 139,2 194,3 209,1 239,9 255,5 256,2 

   Wartość firmy i pozostałe aktywa niematerialne 8,7 10,2 9,5 9,5 9,6 9,6 

   Należności długoterminowe 15,1 14,1 13,5 15,1 16,6 16,9 

   Pozostałe aktywa trwałe 0,6 1,3 8,0 8,0 8,0 8,0 

Aktywa razem 421,9 507,3 474,8 532,1 581,3 601,7 

Zobowiązania krótkoterminowe 225,9 278,0 269,8 303,1 326,1 324,2 

   Pożyczki i kredyty bankowe 36,4 21,9 137,8 87,8 67,8 47,8 

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 52,1 58,8 44,4 38,4 56,3 60,2 

   Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4,4 9,3 10,8 11,6 12,8 13,7 

   Przychody przyszłych okresów 133,0 188,0 76,7 165,3 189,2 202,4 

Zobowiązania długoterminowe 90,3 100,6 112,2 112,2 112,2 112,2 

   Pożyczki i kredyty bankowe 90,1 100,4 71,6 71,6 71,6 71,6 

   Pozostałe zobowiązania długooterminowe 0,2 0,2 40,7 40,7 40,7 40,7 

Kapitał własny 105,8 128,7 92,8 116,7 143,0 165,3 

Pasywa razem 421,9 507,3 474,8 532,1 581,3 601,7 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5,4 115,0 -91,5 100,0 68,5 58,4 

   Zysk netto 7,6 28,6 -42,2 23,9 38,2 41,4 

   Amortyzacja 17,1 17,3 16,7 17,6 19,4 19,7 

   Zmiany w kapitale obrotowym i inne korekty -30,1 69,1 -66,0 58,5 10,9 -2,7 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44,2 -52,0 -28,9 -37,6 -24,3 -9,6 

   Wydatki na zakup majątku trwałego  -44,6 -42,1 -32,7 -37,6 -24,3 -9,6 

   Pozostałe 0,5 -9,8 3,8 0,0 0,0 0,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39,4 -19,0 82,1 -60,8 -42,8 -50,0 

   Zmiana stanu kredytów i pożyczek 122,2 -4,2 87,1 -50,0 -20,0 -20,0 

   Środki uzyskane ze sprzedaży akcji własnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Dywidendy wypłacone -17,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 -19,1 

   Pozostałe -65,3 -14,8 -5,0 -10,8 -10,8 -10,8 

Zmiana netto środków pieniężnych i ekwiwalentów -10,2 44,0 -38,3 1,6 1,5 -1,1 

 Źródło: Rainbow Tours, Biuro Maklerskie Pekao 
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ANALITYCY 
 

Dyrektor, Biuro Analiz Inwestycyjnych 

Maciej Borkowski, CFA 

maciej.borkowski@pekao.com.pl 

 

 

 

Banki, Finanse 

Jerzy Kosiński 

jerzy.kosinski@pekao.com.pl 

 

Chemia, Paliwa 

Krzysztof Kozieł 

krzysztof.koziel@pekao.com.pl 

 

Handel detaliczny 

Piotr Bogusz 

piotr.bogusz@pekao.com.pl 

 

TMT, Gry wideo 

Łukasz Kosiarski 

lukasz.kosiarski@pekao.com.pl 

 

Energetyka 

Maksymilian Piotrowski 

maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl 

 

 

 

 

Projekcje rynkowe 

Piotr Kaźmierkiewicz 

piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl 

 

Analiza techniczna 

Bartosz Kulesza 

bartosz.kulesza@pekao.com.pl 

 

Młodszy Analityk 

Bartłomiej Kempczyński 

bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl 

 

 

KONTAKT, ADRES PUBLIKACJI 
 

Biuro Maklerskie Pekao 

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
bm@pekao.com.pl 
infocdm@pekao.com.pl 
 
Infolinia BM:  

 800 105 800 (bezpłatnie), 

 +48 22 591 22 00 (koszt wg cennika operatora) 
 
Infolinia TeleCDM: 

 801 140 490,  

 +48 22 591 24 90 (koszt wg cennika operatora) 
 

Internet 

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
 

 
 

 

 
 
W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 20 maja 2021. 
Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 20.05.2021, godz. 17:30.  
Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia Raportu: 21.05.2021, godz. 7:30. 
Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 
 

mailto:maciej.borkowski@pekao.com.pl
mailto:jerzy.kosinski@pekao.com.pl
mailto:krzysztof.koziel@pekao.com.pl
mailto:lukasz.kosiarski@pekao.com.pl
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mailto:piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl
mailto:bartosz.kulesza@pekao.com.pl
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKACJĘ: 

 

Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06- 841, REGON: 

000010205, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości: 262 470 034 zł. 

 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, 

Polska. BM podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego, a także niektórych innych organów regulacyjnych w Unii 

Europejskiej. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna („Raport”) została przygotowana przez BM w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia 

Pokrycia Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program”). Informacje 

dotyczące Programu dostępne są pod adresem https://www.gpw.pl/gpwpa. Prawa autorskie do Raportu przysługują Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tytułu sporządzenia Raportu BM będzie przysługiwało wynagrodzenie od Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy BM a Giełdą Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna jest publiczna, nie jest ogólną poradą inwestycyjną, ani rekomendacją inwestycyjną świadczoną 

w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, ani częścią usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. BM, w 

związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryf ikuje jego wiedzy i 

doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.  

 

Analiza inwestycji opiera się na informacjach uzyskanych z publicznych źródeł informacji, które uważamy za wiarygodne, ale za 

ich kompletność i dokładność nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Wszystkie szacunki, projekcje, prognozy i opinie zawarte 

w niemniejszej analizie inwestycyjnej stanowią niezależny osąd analityków na dzień publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy 

sobie prawo do nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi części oferty kupna, sprzedaży lub 

subskrypcji jakiegokolwiek instrumentu finansowego na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie stanowi też reklamy. 

 

BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analizy inwestycyjnej. Analiza 

inwestycyjna nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego Klienta,  a 

korzystając z niej nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione 

czynników ryzyka. Omawiane instrumenty finansowe mogą podlegać wahaniom pod względem ceny lub wartości. Inwestorzy 

mogą odzyskać mniej, niż zainwestowali. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. 

Ponadto wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ryzyko związane z 

inwestycją w omawiany instrument finansowy nie zostało w całości wyjaśnione w niniejszym dokumencie. Korzystanie z usług 

BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKOMENDACJI: 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna ma charakter rekomendacji o charakterze ogólnym. 

 

Niniejsza rekomendacja jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/565 i została 

przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. 

 

Wykaz wszystkich rekomendacji inwestycyjnych wydanych przez BM w okresie ostatnich 12 miesięcy, informacja o odsetku 

wszystkich rekomendacji inwestycyjnych stanowiących rekomendacje „kup”, „trzymaj”, „sprzedaj” lub równoważne z okresu 

ostatnich 12 miesięcy oraz informacja o liczbie rekomendacji, które można przypisać każdej z powyższych kategorii, znajduje 

się pod adresem: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings 

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings
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Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w Australii, Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii ani na obszarze żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów 

danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji. 

 

UJAWNIENIA W OBRĘBIE POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW INTERESÓW: 

 

Obecne potencjalne konflikty interesów dotyczą następujących emitentów (patrz definicja kluczy poniżej): 

AB S.A. 3; Alior 3; Allegro 3; Astarta SA 3; Asseco Poland 3; CCC 3; CD Projekt 3; Cyfrowy Polsat 3; Dino Polska 3; ENEA 3; 

ENERGA 3; JSW 3; KGHM 3; LPP 3; Lotos 3; Mercator 3; Orange Polska 3; PGE 3; PGNiG 3; PKN Orlen 3; PKO BP 3; Play 3; 

Santander Bank Polska 3; Tauron PE 3; Stalprodukt S.A. 3 

 

Słownik: 

Klucz 1: Emitent posiada co najmniej 5% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. 

Klucz 2: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy była głównym managerem lub co-lead managerem 

(gwarantem lub współgwarantem) w ciągu ostatnich 12 miesięcy publicznej oferty instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 3: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w 

zakresie instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 4: Analizowana firma oraz BM i/lub powiązana z nimi osoba prawna zawarły umowę świadczenia usługi sporządzania 

analiz inwestycyjnych. 

Klucz 5: Analityk lub osoba z nim powiązana zasiada w radzie nadzorczej / zarządzie emitenta. 

Klucz 6: BM posiada pozycję długą netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 

emitenta. 

Klucz 7: BM posiada pozycję krótką netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 

emitenta. 

 

Analitycy mogą odnosić się do jednej lub kilku firm w swoich analizach. W niektórych przypadkach analizowani emitenci 

aktywnie dostarczali informacji do tej analizy. Analiza inwestycyjna nie została ujawniona żadnemu emitentowi papierów 

wartościowych przez datą jej pierwszej publikacji. 

 

Wynagrodzenie BM lub osób pracujących dla BM, które brały udział w sporządzaniu rekomendacji, nie jest bezpośrednio 

powiązane z transakcjami w zakresie usług BM określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub innego 

rodzaju transakcjami, które wykonuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy, lub nie jest związane z 

opłatami i prowizjami, które otrzymuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy. 

 

Informacja o posiadaniu instrumentów finansowych lub ich instrumentów pochodnych przez osoby uczestniczące w procesie 

sporządzania rekomendacji inwestycyjnych lub informacja, że osoba rekomendująca nie posiada takich instrumentów: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Instrument 
Liczba 

akcji  

Pozycja 

(długa/krótka) 

Średnia cena 

transakcji 

Daty 

transakcji 

Piotr Bogusz Analityk RAINBOW TOURS - - - - 

 

BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej może regularnie handlować akcjami analizowanej 

spółki. BM i/lub inne powiązane z nim osoby prawne mogą posiadać otwarte pozycje o znacznej wartości na akcjach 

analizowanej spółki lub na instrumentach pochodnych takich akcji. Bank i inne osoby prawne z Grupy Pekao mogły udzielić 

analizowanej spółce znacznych kredytów. BM i/lub inne powiązane osoby prawne mogą mieć znaczący interes finansowy 

związany z analizowaną spółką lub mogą mieć taki interes w dowolnym momencie w przyszłości. W związku z tym, że BM i/lub 

każda z powiązana z nim osoba prawna są uprawnieni, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, do dokonywania takich 

czynności w dowolnym momencie w przyszłości, które mogą prowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego, do 

celów niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub jakakolwiek powiązana osoba prawna faktycznie wykona takie działania, 

które mogą doprowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego w odniesieniu do analizowanej spółki. 

 

Analizowana spółka i BM i/lub jakakolwiek osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy mogły zawrzeć umowę dotyczącą 

świadczenia usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
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Rady 2014/65/UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zamian za co BM i/lub taka osoba prawna będąca częścią tej samej grupy 

otrzymała wynagrodzenie, przyrzeczenie zapłaty lub zamierza to uczynić. W związku z tym, że BM i/lub każda osoba prawna 

wchodząca w skład tej samej grupy jest uprawniona do zawarcia, zgodnie z obowiązującym prawem, umowy o świadczenie 

usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE z analizowaną spółką w dowolnym momencie w przyszłości i mogą otrzymać wynagrodzenie lub przyrzeczenie 

zapłaty, na potrzeby niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub każda osoba prawna należąca do tej samej grupy 

faktycznie zawrze takie umowy i faktycznie otrzyma takie wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty. 

 

Aby zapobiec konfliktom interesów lub nimi zarządzić, BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy ustaliła 

bariery organizacyjne wymagane z punktu widzenia prawnego i nadzorczego, których przestrzeganie jest monitorowane przez 

dział zgodności. Powstające konflikty interesów są zarządzane przez bariery prawne i fizyczne oraz niefizyczne mające na celu 

ograniczenie przepływu informacji pomiędzy jednym obszarem / działem BM i/lub innymi powiązanymi z nimi osobami 

prawnymi. W szczególności jednostki bankowości inwestycyjnej, w tym finansów przedsiębiorstw, działalność na rynku 

kapitałowym, doradztwo finansowe i inne działania związane z pozyskiwaniem kapitału, są oddzielone fizycznymi i 

niefizycznymi barierami od jednostek sprzedażowych, a także od działu analiz inwestycyjnych. Ujawnienia znanych i 

potencjalnych konfliktów interesów są zamieszane w analizach inwestycyjnych. Analitycy są na bieżąco nadzorowani i 

zarządzani przez osoby, które nie są odpowiedzialne za działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym za działalność 

w zakresie finansów przedsiębiorstw lub inną działalność związaną z oferowaniem papierów wartościowych. 

 

METODY STOSOWANE DO FORMUŁOWANIA ZALECEŃ INWESTYCYJNYCH: 

 

Nasze wyceny przedsiębiorstw oparte są na dwóch metodach wyceny, wybranych spośród następujących: model dyskontowy, 

model oparty na analizie porównawczej lub metoda wyceny wartości aktywów.  

 

Modele dyskontowe charakteryzują się jednoczesnym i kompleksowym uwzględnianiem kluczowych determinant wartości 

wewnętrznej, np. operacyjne przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, koszt kapitału (WACC). Są teoretycznie atrakcyjne i 

zapewniają bezpośrednie obliczenie wartości przedsiębiorstwa. Jednak wyceny modeli dyskontowych są bardzo wrażliwe na 

zmiany założeń, szczególnie stopy wolnej od ryzyka i końcowej stopy wzrostu. Ponadto prognozy nie są pewne - 

nieprzewidziane przyszłe zdarzenia mogą spowodować, że prognozy dochodów lub zysków będą nieaktualne.  

 

Analiza porównawcza oparta jest na analizie mnożników wyceny danego przedsiębiorstwa względem innych podobnych 

przedsiębiorstw z branży. Wśród mocnych stron modeli mnożników możemy wyróżnić ich prostotę, ponieważ są one łatwe do 

obliczenia i zrozumienia. Ponadto do wyceny wybierane są tylko kluczowe statystyki dla inwestorów. Z drugiej strony mnożniki 

oparte są na danych historycznych lub prognozach krótkoterminowych. Wyceny oparte o mnożniki nie będą zatem w stanie 

uchwycić różnic w przewidywanej wydajności w dłuższej perspektywie. Ponadto może być problematyczne wybranie 

odpowiedniej grupy porównawczej. 

 

Metody oparte o wyceny wartości aktywów mogą być stosowane, nawet jeśli firma ma krótki rejestr zysków lub jej przyszłe 

istnienie jest niepewne. Określenie wartości rynkowej niektórych aktywów, zwłaszcza wartości niematerialnych, może być 

jednak trudne. Ponadto modele oparte na aktywach nie uwzględniają przyszłych zmian wyników finansowych ani nie zawierają 

pozycji pozabilansowych, takich jak know-how. 

 

Zalecenia inwestycyjne dotyczą generalnie horyzontu 12-miesięcznego. Jednak podlegają one również warunkom rynkowym i 

mogą stanowić jedynie wskazówkę. W rzeczywistości ceny docelowe mogą być osiągane szybciej lub wolniej niż oczekiwano 

lub wymagać korekty w górę lub w dół. W tabelach i na wykresach w całym niniejszym raporcie lata oznaczamy literą „E” w celu 

wskazania, że przedstawione liczby są prognozami i szacunkami. 

 

Definicje oznaczeń (zaleceń) zawartych w rekomendacjach fundamentalnych: 

 

Obecnie używamy trzypoziomowego systemu rekomendacji dla akcji objętych naszym pokryciem analitycznym: Kup, Zatrzymaj 

lub Sprzedaj (definicje poniżej): 

Zalecenie Kupuj stosujemy wtedy się, gdy oczekiwany całkowity zwrot w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest wyższy niż 

koszt kapitału własnego. 

Zalecenie Trzymaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest niższy 

niż koszt kapitału własnego, ale wyższy od zera. 
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Zalecenie Sprzedaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot z akcji w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest 

ujemny. 

 

Stosujemy również trzy dodatkowe kategorie: 

Zastrzeżone: rating i / lub prognozy finansowe i / lub cena docelowa nie są ujawniane ze względu na względy regulacyjne, takie 

jak okres zamknięty lub konflikt interesów. 

W okresie przejściowym: Ze względu na zmiany w zespole analitycznym wydawanie zaleceń dot. akcji i/lub ceny docelowej 

jest czasowo zawieszone. Spółka pozostaje w uniwersum analitycznym, a opracowania analityczne zostaną wznowione w 

odpowiednim czasie. 

Brak ocen: nie wydajemy zaleceń dotyczących danej spółki i nie planujemy ich wydawać w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 
 

WYJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ STOSOWANEJ W OPRACOWANIU: 

 

C/Z lub P/E – wskaźnik „Cena/Zysk” lub „Price/Earnings” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego do wyniku netto 

emitenta instrumentu finansowego.  

C/WK lub P/B – wskaźnik „Cena/Wartość Księgowa” lub „Price/Book Value” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego 

do bilansowej wartości księgowej kapitałów własnych przedsiębiorstwa.  

EPS – „Earnings per Share”, czyli zysk netto na jedną akcję.  

BVPS – „Book Value per Share”, czyli wartość księgowa na jedną akcję.  

FWD – „Forward” - oznacza wskaźnik (np. C/Z) wyliczany na podstawie oczekiwanych wyników.  

DPS – „Dividend per Share”, tj. dywidenda na akcję.  

DY – “Dividend Yield”, tj. Stopa dywidendy, wskaźnik liczony jako dywidenda na akcję podzielona przez aktualną cenę akcji.  

EBIT – „Earnings Before Interest and Taxes” to wynik operacyjny emitenta instrumentu finansowego.  

EBITDA - „Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to wynik operacyjny powiększony 

o wartość amortyzacji.  

EV/EBITDA – “Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to kapitalizacja giełdowa 

spółki (Cena x liczba akcji) powiększona o wartość długu finansowego netto oraz wartość udziałów akcjonariuszy 

mniejszościowych podzielona przez wynik operacyjny powiększony o wartość amortyzacji aktywów spółki.  

NWZA – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

 

 


