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Apator i Aplisens mimo i� s� zaliczani do grupy producent�w aparatury kontrolno-

pomiarowej, nie s� sp��kami konkurencyjnymi wobec siebie, poniewa� Aplisens

dzia�a przede wszystkim w niszowej bran�y przetwornik�w ci�nienia i czujnik�w

temperatury, natomiast Apator produkuje g��wnie liczniki energii, wody i gazu oraz

aparatur� ��cznikow�. Obie sp��ki nale�y traktowa� jako defensywne ze wzgl�du

na nisk� korelacj� popytu na ich produkty z sytuacj� gospodarcz�. Po ostatnich

wzrostach kurs�w, firmy s� obecnie notowane na wysokich wska�nikach (Aplisens

P/E za 2012 r. 15.1, Apator  bez uwzgl�dnienia zdarze� jednorazowych 17.6), co

znajduje uzasadnienie w dobrych d�ugoterminowych perspektywach. W przypadku

Apatora sprzeda� do 2020 r. ma nap�dza� wprowadzanie smart meteringu w kraju,

jak i za granic�. W przypadku Aplisensa s� to inwestycje w sektorze wydobywczym,

g��wnie na terenie kraj�w WNP.

Dyrektywa unijna zak�ada wymian� przez Polsk� do 2020 r. 80% licznik�w energii na inteligentne

oraz kolejnych 20% w ci�gu nast�pnych 2 lat. W  ci�gu najbli�szych 10 lat b�dzie wi�c

obserwowany w Polsce zwi�kszony popyt na produkty Apatora, kt�rego apogeum szacowane

jest na lata 2016-2017. Wed�ug szacunk�w wymiana licznik�w energii elektrycznej na "Smart

Meters" w Polsce ma kosztowa� oko�o od 7.6 mld do 11 mld PLN. Prac� nad wprowadzeniem

standardu dla smart meteringu w Polsce op��niaj� si�, st�d sp��ka nie zak�ada uzyskania

przychod�w z tego �r�d�a w 2013 r.

Wobec przewidywanej na kolejne lata dwucyfrowej dynamiki sprzeda�y na rynki WNP oraz w

krajach Europy Zachodniej (w 2013 r. b�dzie to ok. 20% dla WNP oraz 15-20% dla UE), Apator

zwi�ksza swoje moce produkcyjne. Na pocz�tku 2014 r. ma zosta� uruchomiona produkcja w

nowym zak�adzie w Radomiu, przez co do 2017 r. mo�liwo�ci produkcyjne Aplisensa podwoj�

si� w stosunku do 2010 r.
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Sp��ka Rekomendacja

Cema 

obecna

Cena 

docelowa

Apator akumuluj 30.20 33.5

Aplisens akumuluj 17.26 19.6

Aplisens

Przychody EBIT EBITDA
Zysk 

brutto

Zysk 

netto
EPS CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT

EV 

/EBITDA
ROE (%)

2011 69.3 16.4 20.0 14.3 12.0 0.9 1.9 7.3 18.5 2.4 0.0% 11.9 9.7 13.8

2012 82.0 18.1 21.8 18.8 14.7 1.1 2.0 8.4 15.1 2.1 1.4% 10.6 8.8 14.6

2013p 90.7 19.6 24.8 20.2 16.3 1.3 2.2 9.3 13.6 1.8 1.7% 10.3 8.2 14.4

2014p 100.4 22.2 29.0 22.9 19.6 1.5 2.5 10.5 11.3 1.6 1.8% 9.1 7.0 15.4

2015p 110.5 24.5 32.0 25.4 21.7 1.7 2.7 11.5 10.2 1.5 4.9% 8.1 6.3 15.3

p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN, 

Apator

Przychody EBIT EBITDA
Zysk 

brutto

Zysk 

netto
EPS CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT

EV 

/EBITDA
ROE (%)

2011 537.0 71.8 88.5 64.4 47.3 1.6 3.8 7.8 20.1 4.1 9.3% 14.0 11.4 22.1

2012 667.5 100.3 118.6 94.3 93.4 3.2 4.3 10.0 10.2 3.2 4.2% 9.6 8.1 35.6

2013p 713.3 86.9 108.2 80.9 60.8 2.1 4.5 10.6 15.6 3.0 4.8% 11.1 8.9 20.0

2014p 732.1 88.3 111.5 86.1 65.6 2.2 4.5 11.3 14.5 2.9 5.2% 11.0 8.7 20.3

2015p 757.2 92.6 117.0 90.7 69.1 2.1 4.8 11.9 13.8 2.7 5.5% 10.4 8.2 20.2
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Apator

Podsumowanie inwestycyjne

Mocne strony:

� Nowy, wysokoefektywny zak�ad produkcyjny w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

pozwalaj�cy na wysok� automatyzacj� produkcji.

� Jasno sprecyzowana strategia dzia�alno�ci, opieraj�ca si� na dw�ch podstawowych segmentach.

� Certyfikacja produkt�w grupy zgodnie z Dyrektyw� MID Unii Europejskiej.

� Integracja dzia�a� marketingowych, logistycznych oraz zakupowych w obr�bie grupy.

S�abe strony:

� W ysoka ekspozycja walutowa.

� Zmiana na stanowisku prezesa zarz�du w czerwcu 2013 r.

� Przekszta�cenie dzia�alno�ci zak�ad�w Pafal po przeniesieniu cz��ci produkcji do Apatora.

Szanse:

� Wzrost popytu krajowego na "inteligentne" liczniki energii elektrycznej w zwi�zku z wprowadzaniem

w �ycie nowego prawa energetycznego.

� Wymiana licznik�w gazu i energii na "inteligentne" w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i

W�oszech.

� Wzrost inwestycji w sieci niskich napi�� polskich koncern�w energetycznych.

� Wzrost nak�ad�w na IT (m. in. paszportyzacja).

Zagro�enia:

� Op��nienia we wdra�aniu polskiego standardu dla smart meteringu.

� Spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej.

� Konsolidacja polskiej energetyki.
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Skonsolidowane wyniki kwartalne

Ca�oroczne wyniki Apatora by�y zbli�one do prognoz publikowanych przez sp��k� w listopadzie. Od ko�cowego

wyniku za ca�y rok nale�y odj�� zdarzenia jednorazowe: ok. 21.2 mln PLN, uzyskane ze sprzeda�y

nieruchomo�ci oraz ok. 20.4 mln PLN z rozpoznania aktywa podatkowego. Szacujemy wi�c oczyszczony

zysk netto, przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej na ok. 56.6 mln PLN.

W  czwartym kwartale przychody wzros�y o 2.3%, dzi�ki wy�szej sprzeda�y w segmencie ��cznikowym

oraz produkt�w nieprzypisanych do segment�w. Pierwszy raz od wielu kwarta��w spad�a sprzeda� w

segmencie pomiarowym (-3.6% r/r). Prognoza Zarz�du zak�ada wzrost przychod�w w 2013 r. o 5-9%.

Nale�y przypuszcza�, �e odpowiada� ma za ni� przede wszystkim segment pomiarowy, ze wzgl�du na

coraz mniejsz� liczb� pozwole� na budow� dom�w w Polsce (prognozujemy p�ask� r/r sprzeda� w segmencie

��cznikowym) oraz ograniczenie niskomar�owej sprzeda�y sp��ki Newind (widoczne ju� w IVQ).

Na pogorszenie rentowno�ci w por�wnaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wp�yn��y s�absze

mar�e w segmentach pomiarowym (mar�a brutto na sprzeda�y razem z kosztami sprzeda�y 25.7%, wobec

27% w IVQ 2011 r.) oraz ��cznikowym (18.7% wobec 23% przed rokiem), wi�kszy udzia� w strukturze

przychod�w nioskomar�owej sprzeda�y sp��ki Newind oraz wy�sze koszty zarz�du (o 8.6% r/r). W zwi�zku

z faktem, �e najprawdopodobniej Apator nie zaksi�guje w  2013 r. przychod�w ze sprzeda�y smart meteringu

w elektrowniach oraz prawdopodobnym kursem euro do z�ot�wki na poziomach ni�szych ni� w pierwszej

po�owie 2012 r., a tak�e trudn� sytuacj� na rynku mieszkaniowym, nie nale�y spodziewa� si� poprawy mar�

w dw�ch kluczowych segmentach grupy w 2013 r.

Skonsolidowane wyniki kwartalne sp��ki Apator

IV kw. 2012 IV kw. 2011 zmiana
I-IV kw. 

2012

I-IV kw. 

2011
zmiana

Przychody 168.6 164.8 2.3% 667.5 537.0 24.3%

Zysk brutto na sprzeda�y 46.1 47.0 -2.0% 184.9 165.3 11.9%

EBITDA 21.0 23.5 -10.7% 118.6 88.5 33.9%

EBIT 16.0 19.0 -15.9% 100.3 71.8 39.8%

Zysk netto 12.7 11.5 9.9% 93.4 47.3 97.5%

Mar�e

Mar�a brutto na sprzeda�y

Mar�a EBITDA 12.4% 14.3% 17.8% 16.5%

Mar�a EBIT 9.5% 11.5% 15.0% 13.4%

Mar�a netto 7.5% 7.0% 14.0% 8.8%

Wg MSR/MSSF; mln PLN

Kwartalne przychody i EBIT (mln PLN)

�r�d�o: Apator
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Opis dzia�alno�ci

W ramach segmentu pomiarowego Grupa Apator oferuje "inteligentne":  liczniki energii elektrycznej, gazomierze,

wodomierze, ciep�omierze, uruchamianie i obs�ug� system�w klasy AMI/AMM (Automated Meter Management),

uruchamianie i obs�ug� system�w przedp�atowych. Oferta Grupy Apator obejmuje zar�wno hardware jak i

software wchodz�cy w sk�ad zintegrowanych system�w "smart metering i smart grids". Pokrywa ona ca�y

�a�cuch warto�ci od produkcji urz�dze� pomiarowych do analityki, wizualizacji i udost�pniania danych

pomiarowych. W  ramach segmentu ��cznikowego Grupa Apator dostarcza urz�dzenia do bezpiecznego

��czenia i roz��czania obwod�w elektrycznych. Sp��ki dzia�aj�ce w tym segmencie, w przeciwie�stwie do

"sp��ek pomiarowych" prowadz� dzia�alno�� w niezale�nych segmentach rynk�w.

Struktura grupy kapita�owej

Apator SA tworzy grup� kapita�ow�, w sk�ad kt�rej wchodzi 6 sp��ek krajowych i 2 zagraniczne bezpo�rednio

zale�ne od Apator SA oraz 5 sp��ek po�rednio zale�nych.

Ponadto: Apator Powogaz SA jest w�a�cicielem:

� 100% kapita�u sp��ki Apator Metra s.r.o. (Czechy),

� 61,60% kapita�u sp��ki Apator Telemetria sp. z o. o. (S�upsk),

� 61% kapita�u sp��ki Apator Metroteks sp. z o.o. (Ukraina),

� 50% kapita�u sp��ki Teplovodomer SA (Rosja).

� 61,60% kapita�u sp��ki Apator Telemetria sp. z o. o. (S�upsk),

� 61% kapita�u sp��ki Apator Metroteks sp. z o.o. (Ukraina),

� 60% kapita�u sp��ki Newind Grupa Apator Sp. z o.o. (Wroc�aw).

Nazwa sp��ki Siedziba Charakter powi�zania Udzia� w kapitale

FAP Pafal SA  �widnica sp��ka zale�na 100%

Apator Metrix SA Tczew sp��ka zale�na 100%

Apator Powogaz SA Pozna� sp��ka zale�na 100%

Apator Rector Sp. z o. o. Zielona G�ra sp��ka zale�na 70%

Apator Control Sp. z o. o. Toru� sp��ka zale�na 100%

Apator Mining Sp. z o. o. Katowice sp��ka zale�na 100%

Apator Elektro SA Moskwa sp��ka zale�na 50%

Apator GmbH Berlin sp��ka zale�na 100%

�r�d�o: Apator
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Segmenty
W strukturze sprzeda�y sp��ki g��wn� rol� odgrywa aparatura ��cznikowa, na kt�rej sp��ka osi�ga r�wnie�

najwy�sze mar�e. Od 2007 ro�nie jej udzia� w strukturze sprzeda�y kosztem segmentu ��cznikowego i

obecnie wynosi on 63%. Znacz�cy udzia� w przychodach w 2012 r. mia�a nisko mar�owa sprzeda� sprz�tu

prowadzona przez sp��k� zale�n� Newind.

Segment pomiarowy

Sprzeda� w segmencie pomiarowym skorelowana jest przede wszystkim z mo�liwo�ciami inwestycyjnymi

dystrybutor�w energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody. Apator jest wytw�rc� inteligentnych

system�w opomiarowania, oraz licznik�w energii elektrycznej, ciep�a, gazu i wody a tak�e producentem

zaawansowanego oprogramowania analitycznego umo�liwiaj�cego monitorowanie zu�ycia i zarz�dzanie

sieciami dystrybucyjnymi. Sprzeda� licznik�w ulega okresowym wahaniom ze wzgl�du na obowi�zkowy

okres legalizacji: dla licznik�w energii (indukcyjne co 16 lat EU i co 15 lat Polska, elektroniczne co 8 lat) dla

licznik�w ciep�a 5 lat, dla wodomierzy 6 lat (5 lat ciep�a woda), dla gazomierzy co 5 lat. Wyst�puj� wahania

popytu w powy�ej podanych cyklach.

Produkcja licznik�w energii elektrycznej w 2012 r. zwi�kszy�a si� o 24.5% w por�wnaniu z rokiem poprzednim,

ze wzgl�du na wdra�anie w �ycie plan�w URE zwi�zanych z masow� wymian� licznik�w

elektromechanicznych na inteligentne. W 2013 r. mo�liwy jest przej�ciowy spadek popytu na mierniki energii

elektrycznej ze wzgl�du na op��niaj�cy si� proces nadawania specyfikacji technicznej urz�dzeniom "smart

meters", jednak po jej wypracowaniu popyt powinien znacz�co wzrosn��. W  wodomierzach wzrosty w

poprzednim roku osi�gn��y warto�� 33.6% w zwi�zku z sezonow� wymian� licznik�w, kt�rych okres

u�ytkowania dobiega ko�ca, ale r�wnie� dobrowoln� wymian� bez zdalnego odczytu na wodomierze z

odczytem radiowym AMR. W segmencie tym przewidywane jest ustabilizowanie popytu w ci�gu najbli�szych

kilku lat. W segmencie gazomierzy po wzmo�onym popycie w 2011 r. obserwowany jest jego spadek w roku

2012 o 11.8%. W nast�pnych latach prognozowane s� lekkie wzrosty w segmencie.

Struktura sprzeda�y grupy w  2012 r.

�r�d�o: Apator

14%

23%
63%

Aparatura pomiarowa Aparatura ��cznikowa Pozosta�a sprzeda�
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Produkcja sprzedana aparatury pomiarowej w Polsce

�r�d�o: GUS

Produkcja aparatury pomiarowej w Polsce

�r�d�o: GUS
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W ubieg�ym roku dynamika przychod�w Apatora w segmencie aparatury pomiarowej stopniowo zwalnia�a,

by w czwartym kwartale znale�� si� na lekkim minusie (-3.6% r/r). Pogorszeniu w drugiej po�owie roku uleg�a

mar�a na sprzeda�y brutto, w du�ej mierze przez umocnienie z�ot�wki (sprzeda� zagraniczna stanowi 42%

przychod�w segmentu).
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Nowe Prawo energetyczne

Projekt nowego prawa energetycznego, przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki, kt�ry ma zosta�

przyj�ty wraz z innymi propozycjami z tzw. Pakietu energetycznego, zak�ada, �e do ko�ca 2020 r. mierniki

energii elektrycznej maj� zosta� zast�pione w ca�o�ci tzw. inteligentnymi licznikami. Operatorzy dystrybuuj�cy

energi� elektryczn� maj� obowi�zek zainstalowania u ka�dego odbiorcy, na w�asny koszt inteligentnych

licznik�w, b�d�cych kluczowymi elementami tzw. inteligentnych sieci energetycznych.

W ostatnim czasie ministrowie skarbu i finans�w oraz Rz�dowe Centrum Legislacji kwestionowali projekt

ustawy, argumentuj�c, �e wymaga ona przeprowadzenia dog��bnych analiz. Zgodnie z unijn� dyrektyw�

mog� uzale�ni� wdro�enie systemu Advanced Measuring Infrastructure od wynik�w analizy ich op�acalno�ci.

Ministerstwo Gospodarki broni si�, t�umacz�c, �e co najmniej kilka bada� pokaza�o op�acalno�� wdro�enia

smart meteringu w Polsce. Wynika z nich, �e wprowadzenie projektu w �ycie b�dzie olbrzymim wyzwaniem,

jednak osi�gni�te korzy�ci zrekompensuj� poniesione koszty.

Instalacja inteligentnych licznik�w zosta�a najprawdopodobniej ju� przes�dzona, poniewa� unijne przepisy

pozwala�y na odst�pienie od obowi�zku pod warunkiem przeprowadzenia do 3 wrze�nia bada�, kt�re

udowodni�yby, �e wprowadzenie AMI jest w danym pa�stwie nieop�acalne. Mniej pewne jest jednak, czy

nowe prawo zobowi��e 100% podmiot�w do wymiany licznik�w do 2020 r. Ze strony rz�du nale�y oczekiwa�

presji, by w ci�gu najbli�szych 8 lat wymieni� 80% sprz�tu pomiarowego, a pozosta�e 20% w ci�gu kolejnych

dw�ch lat, w zwi�zku z zapisem w dyrektywie unijnej, m�wi�cym o takiej mo�liwo�ci w przypadku braku

odpowiednich analiz rynkowych op�acalno�ci projektu.

Prognozowany wzrost popytu w segmencie

Popyt na liczniki, s�u��ce opomiarowaniu medi�w w Polsce powinien rosn�� ze wzgl�du na fakt, �e wiele

firm, chc�c poprawi� efektywno�� produkcji przez lepsze wykorzystanie surowc�w, b�dzie decydowa� si�

na wymian� licznik�w na "inteligentne". Ze wzgl�du na op��niaj�cy si� proces wprowadzania standard�w

dla polskiego �smart meteringu�, przetargi dystrybutor�w energii najprawdopodobniej przesun� si� z pierwotnie

planowanej drugiej po�owy 2013 r. na rok 2014. Apator najwi�ksze nadzieje wi��e z przetargiem Tauronu (na

ponad 500 tys. inteligentnych licznik�w), gdzie uda�o mu si� ju� z sukcesem zako�czy� program pilota�owego

wprowadzania inteligentnych licznik�w oraz system�w typu AMI w sp��ce zale�nej EnergiaPro. Warto��

kontraktu wynios�a 7.8 mln PLN netto. Realizacja tej umowy ma u�atwi� Apatorowi dalszy udzia� w planowanej

masowej instalacji nowoczesnych miernik�w w Polsce.

Przychody i sprzeda� brutto segmentu pomiarowego

�r�d�o: Apator
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Oczekiwana wielko�� rynku "smart meteringu" w Polsce (tys. miernik�w)

�r�d�o: Apator

Prognozowana �wiatowa sprzeda� inteligentnych licznik�w energii (w mln sztuk)

�r�d�o: IHS iSuppli Research, Millennium DM
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Aparatura ��cznikowa

Popyt na aparatur� ��cznikow� generuje kilka sektor�w, do kt�rych nale�� m. in. rynek mieszkaniowy, przemys�,

produkcja budowlano-monta�owa, g�rnictwo, sektor nap�d�w energoelektronicznych i sterowania, jak

r�wnie� sektor kabli. Wyniki sprzeda�y w segmencie s� w du�ej mierze skorelowane z liczb� oddawanych

w Polsce budynk�w, poniewa� popyt na aparatur� ��cznikow� generuj� inwestycje budowlane. Ilo�� pozwole�

na budow� dom�w informuje o spodziewanym popycie na roz��czniki i ��czniki stosowane w przy��czach

elektrycznych, podstacjach i rozdzielnicach. Dane te wyprzedzaj� rzeczywist� ilo�� przy��czy budowlanych

o 3 do 6 miesi�cy. Liczba wydanych pozwole� na budow� dom�w w 2012 r. spada�a w ci�gu dw�ch

ostatnich kwarta��w, dlatego nale�y si� spodziewa� raczej s�abn�cego popytu w segmencie w pierwszej

po�owie 2013 r.

Przychody segmentu ��cznikowego oraz liczba pozwole� na budow� dom�w

�r�d�o: Bloomberg, GUS
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Przychody segmentu ��cznikowego (II'Q 2009=100%)

Liczba pozwole� na budow� dom�w (I'Q 2009=100%, warto�ci przesuni�te jeden kwarta� do przodu)

Przewidywana ilo�� "inteligentnych" licznik�w,

jakie maj� by� zainstalowane do 2020 r. w wybranych krajach (w tys. sztuk)

Francja 35 000

Niemcy 32 000

Wielka Brytania 27 000

Hiszpania 23 000

Polska 10 400

Rumunia 5 920

Holandia 5 840

Belgia 3 600

Czechy 3 440

Portugalia 3 040

Austria 2 880

Bu�garia 2 320

S�owacja 1 360

�r�d�o: Komisja Europejska
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Najwi�ksz� grup� odbiorc�w sektora ��cznikowego Apatora s� hurtownie urz�dze� elektrycznych. Apator

produkuje urz�dzenia zakwalifikowane do grupy aparatury rozdzielczej, kt�ra stanowi oko�o 8-11% sprzeda�y

sektora hurtowni elektrycznych. Sektor ten rozwija� si� w tempie 12% w 2011 r. oraz 8-10% wzrost w

pierwszej po�owie 2012 r., jednak w drugiej po�owie roku sytuacja uleg�a pogorszeniu. Wzros�o zad�u�enie

hurtowni i pogorszy�a si� �ci�galno�� nale�no�ci. Przewidywana jest wzmo�ona fala upad�o�ci mniejszych

hurtowni w I i II kwartale 2013r. Problemem s� rosn�ce w hurtowniach zapasy (towary nierotuj�ce) oraz

trudno�ci p�atnicze klient�w hurtowni.

Popyt w segmencie ��cznikowym jest generowany r�wnie� przez kopalnie w�gla kamiennego, kt�re obs�uguje

Apator Mining, sprzedaj�c elektryczne urz�dzenia zasilaj�ce. Wydobycie w�gla kamiennego w ci�gu kilku

najbli�szych lat powinno wykazywa� lekk� tendencj� wzrostow�, jednak inwestycje w sektorze b�d� ju�

mia�y jedynie charakter odtworzeniowy. Urz�dzenia produkowane przez Apator Mining trafiaj� cz��ciowo

tak�e do przemys�u - g��wnie chemicznego (spr��arki iskrobezpieczne). R�wnie� sp��ka-c�rka Apator Control

dostarcza urz�dzenia dla przemys�u (nap�dy, aparatura rozdzielcza) i zam�wienia tego podmiotu s� w

pewnym stopniu zale�ne od koniunktury w przemy�le.

Od drugiego kwarta�u przychody w segmencie s� na zbli�onym poziomie do obserwowanych w analogicznych

okresach roku 2011. Pocz�wszy od trzeciego kwarta�u mar�e zacz��y spada�. Wnioskuj�c po niskiej liczbie

pozwole� na budow� dom�w w Polsce r�wnie� pierwsze p��rocze nie b�dzie dobrym okresem dla segmentu.

Pozosta�a sprzeda�

Na wyniki pozosta�ej sprzeda�y najwi�kszy wp�yw ma sp��ka Newind. W  g��wnej mierze prowadzi ona

dzia�alno��, polegaj�c� na niskomar�owej sprzeda�y sprz�tu komputerowego, kt�ra generuje du�e obroty w

skali ca�ej grupy, kt�re odbywaj� si� jednak kosztem bardzo niskich mar�, na czym cierpi� wska�niki ca�ej

grupy. Dlatego wymagana od sp��ki jest zmiana strategii dzia�alno�ci. Newind ma skupi� si� na sprzeda�y

w�asnych rozwi�za� oraz us�ug, co ma poprawi� mar�e. W przypadku oporu sp��ki wobec zalece� zmiany

strategii, zostanie rozwa�ona jej sprzeda�. Decyzja ma zapa�� po pierwszym kwartale, kiedy Newind ma

przedstawi� plany na przysz�o��.

Przychody i sprzeda� brutto segmentu ��cznikowego

�r�d�o: Apator
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Mar�a EBITDA na tle konkurencji

Na tle konkurencji Apator osi�ga jedn� z lepszych mar� EBITDA, kt�r� pogorszy� w ostatnim czasie wzrost

niskomar�owej sprzeda�y sprz�tu komputerowego sp��ki zale�nej Newind.

Przychody i sprzeda� brutto nieprzypisane do segment�w

�r�d�o: Apator
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Mar�a EBITDA Apatora na tle konkurencji

�r�d�o: Bloomberg
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Eksport

Udzia� eksportu w strukturze przychod�w grupy w 2013 r. wyni�s� 36.1%, czyli tyle samo ile w 2011 r. 57.7%

tej warto�ci wygenerowa�a Unia Europejska, gdzie wzrost wyni�s� 21.2% r/r, natomiast do pozosta�ych

kraj�w 28.5%. W produktowej strukturze eksportu dominuje aparatura pomiarowa, stanowi�c 74% sprzeda�y

zagranicznej. Pozosta�� cz��� generuje aparatura ��cznikowa. Eksport ma z roku na rok wi�ksz� wag� w

strukturze przychod�w grupy. Na 2013 r. planowane s� wp�ywy z zagranicznej sprzeda�y rz�du 291 mln

PLN, co ma stanowi� 40% przychod�w grupy.

G��wnym rynkiem zbytu pozostaje Rosja, gdzie sprzeda� wzros�a o 27.2% w por�wnaniu z analogicznym

okresem roku poprzedniego, dzi�ki wy�szej sprzeda�y wodomierzy, ciep�omierzy, gazomierzy i aparatury

��cznikowej. Druga jest Dania, gdzie wzrost si�gn�� 72.1% r/r, dzi�ki sprzeda�y przez Apator Metrix SA

gazomierzy z now� konstrukcj� liczyd�a pozwalaj�cego na odczyt wi�kszej liczby parametr�w pomiarowych

oraz wykorzystaniem problem�w z dostosowaniem sprz�tu do wymog�w  konkurencji. W dalszej perspektywie

kluczowym dla Apatora rynkiem b�d� Niemcy, kt�re obecnie s� trzecim pa�stwem pod wzgl�dem obrot�w

handlowych, gdzie uda�o si� w poprzednim roku zwi�kszy� sprzeda� o 33%, poprzez  wy�szy eksport

gazomierzy oraz indukcyjnych i elektronicznych licznik�w energii elektrycznej. Zainteresowany

wprowadzaniem smart meteringu od 2015 r. jest niemiecki E.ON, kt�remu Apator dostarcza obecnie 100

tysi�cy zwyk�ych licznik�w rocznie. Bior�c pod uwag� 10 pa�stw do kt�rych Apator sprzedaje najwi�cej

swoich produkt�w, najwy�sze, ponad trzykrotne wzrosty osi�gn��y rynki turecki i austriacki, a o 264%

wzr�s� eksport do Etiopii.

Struktura eksportu grupy w okresie I-IX 2012 r.

�r�d�o: Apator
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Przej�cia

Sp��ka ma w swojej historii kilka udanych transakcji, kt�re bardzo szybko si� zwr�ci�y, takich jak Metrix, Pafal,

Rector, Powogaz oraz jedn� nieudan� inwestycj� w Niemczech. Ambicj� Apatora jest obecnie zdobywanie

nowych rynk�w poprzez przej�cia i cho� pr�ba wej�cia na rynek niemiecki za po�rednictwem partnera

okaza�a si� nieudana i szybko si� z niej wycofano, to sp��ka nie sk�ada broni i tym razem obra�a sobie za cel

rynek brytyjski. To najwi�kszy w Europie rynek gazomierzy (ok. 22 mln sztuk) oraz bardzo du�y rynek

licznik�w energii ( ok. 27 mln sztuk) oraz wodomierzy (12 mln sztuk). Odsetek urz�dze� "inteligentnych"

wci�� jest niewielki, tak�e popyt generowany przez konieczno�� wymiany starszych urz�dze�, na bardziej

zaawansowane techniczne b�dzie w najbli�szych latach utrzymywa� si� na wysokim poziomie.

5 wrze�nia Apator poprzez sp��k� zale�n� Apator Metrix naby� 50% udzia��w w brytyjskiej sp��ce Georg

W ilson Industries. Cena nabycia to 2.05 mln GBP, przy czym Apator Metrix zap�aci� za nabyte udzia�y

symbolicznego funta, a reszta kwoty b�dzie zap�acona po zatwierdzeniu sprawozdania za 2015 rok pod

warunkiem, �e sp��ka GWi w okresie 3 lat obrotowych (2013 - 2015) osi�gnie zysk przed opodatkowaniem w

��cznej wysoko�ci 7.6 mln GBP. Apator Metrix posiada prawo nabycia pozosta�ych 50% udzia��w w okresie

od 2017 r. do 2019 r. Cena nabycia pozosta�ych udzia��w jest uzale�niona od zrealizowanego przez GWi

poziomu EBITDA, przy czym gwarantowana cena odkupu pozosta�ych udzia��w wynosi 3 mln GBP. Sp��ka

Apator Metrix SA udzieli�a po�yczki wobec GWi w wysoko�ci 1.6 mln GBP (tj. 8.5 mln PLN) oraz zobowi�za�a

si� do udzielenia w terminie do 1 kwietnia 2013 r. po�yczki w wysoko�ci 275 tys. GBP. �r�d�em finansowania

nabywanych aktyw�w s� �rodki w�asne, natomiast udzielanej po�yczki jest kredyt bankowy.

GWi dzia�a w bran�y pomiarowej i zajmuje si� produkcj� oraz sprzeda�� gazomierzy domowych, a tak�e

przemys�owych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu. Celem nabycia sp��ki przez Apator by�o

jednak zrobienie z GWI kana�u dystrybucji produkt�w Apatora na rynek brytyjski. GWI jest obecne na brytyjskim

rynku od 1903 r., a Apator zamierza wykorzysta� ten rozpoznawalny, cho� w ostatnich latach delikatnie

podupad�y brend do sprzeda�y swoich produkt�w w�a�nie pod mark� GWi, ze wzgl�du na fakt, �e rynek

brytyjski jest ma�o otwarty na nowych producent�w. GWI ponadto dokonuje napraw i kalibracji wszelkiego

rodzaju gazomierzy. Ten segment dzia�alno�ci sp��ki jest rentowny, dlatego jego dzia�alno�� ma by�

kontynuowana.

Na pocz�tek sp��ka b�dzie koncentrowa� si� na rynku gazomierzy, jednak w przysz�o�ci w planach jest

rozszerzenie palety produkt�w na wszystkie urz�dzenia Apatora. Po przej�ciu GWI do Apatora zacz��y

zg�asza� si� firmy in�ynieryjne z Wielkiej Brytanii, oferuj�ce wsparcie techniczne. Sp��ka dopiero zaczyna z

nimi rozmowy o wsp��pracy, a do podj�cia konkretnych decyzji jest jeszcze daleka droga.

GWI kontrybuowa�o w niewielkim stopniu do wynik�w w 2012 r. i podobnie b�dzie w bie��cym roku. Zak�adane

w bud�ecie na 2013 r. jest uzyskanie przez sp��k� ok. 5 mln GBP przychod�w. W Wielkiej Brytanii obowi�zuje

system wsp�lnej sprzeda�y inteligentnych licznik�w gazu oraz energii. Apator przygotowuje ofert� produkt�w,

by ruszy� z ekspansj� na rynek brytyjski w ci�gu 2 lat.

Apatora nie zadowala tempo rozwoju organicznego, wi�c planuje rozw�j grupy poprzez przej�cia, z tym, �e

maj� to by� inwestycje o du�o wi�kszej skali ni� obecnie. Prezes Nied�wiecki w wywiadzie dla "Parkietu"

sugeruje, �e mo�e to by� akwizycja o warto�ci nawet 200 mln PLN.

Sezonowo��

Ze wzgl�du na fakt, �e Apator wytwarza dobra inwestycyjne, w sprzeda�y jego produkt�w wyst�puje

sezonowo��. Najwi�kszy popyt na produkty sp��ki jest zwykle obserwowany w trzecim i czwartym kwartale

roku. W ci�gu ostatnich 9 lat pierwszy kwarta� mia� �rednio udzia� rz�du 19.71% w sprzeda�y ca�orocznej,

drugi 24.45%, trzeci 26.75%, natomiast czwarty 29.12%.
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Inwestycje

W marcu nast�pi�o zako�czenie budowy zak�adu PSSE. ��cznie na budow� tego zak�adu przeznaczono

kwot� 41.5 mln PLN. Przeniesienie ca�ej dzia�alno�ci do nowych zak�ad�w, kt�re odby�o si� w II kwartale,

przebieg�o p�ynnie, jednak w trakcie przenosin sp��ka ponosi�a wy�sze koszty (przej�ciowe zwi�kszone

zapasy, koszty amortyzacji w dw�ch zak�adach itp.). W wyniku przeniesienia dzia�alno�ci do PSSE zosta�o

rozpoznane aktyw�w na odroczony podatek dochodowy od os�b prawnych, kt�re na dzie� 31 grudnia 2013

r. wynosi�o 20 mln PLN.

5 lipca 2012 r. Apator sprzeda� nieruchomo��, znajduj�c� si� w Toruniu przy ulicy ���kiewskiego na rzecz

Galerii Copernicus. Przychody z transakcji wynios�y 34.1 mln PLN oraz 2 mln PLN, kt�re Apator zobowi�za�

przeznaczy� na inwestycje drogowe oraz wsparcie przedsi�wzi�� miasta Toru�. W ci�gu trzech kwarta��w

bie��cego roku koszty zwi�zane ze sprzeda�� nieruchomo�ci wynios�y 11.1 mln, utworzono r�wnie� rezerwy

na przysz�e koszty zwi�zane ze sprzeda�� nieruchomo�ci w wysoko�ci 5.9 mln PLN. Na wynik w ci�gu

trzech kwarta��w wp�yn��o wi�c ��cznie 19.1 mln PLN przed opodatkowanie oraz 15.5 mln PLN po

opodatkowaniu.

Prezes Nied�wiecki zapowiada, �e w 2013 r. wydatki na inwestycje wynios� 35 mln PLN, a cz��� �rodk�w

zostanie przeznaczona na dalsze wyposa�enia nowej fabryki w Ostaszewie. W  g��wnej mierze b�d� to

jednak inwestycje odtworzeniowe. W 2014 r. prognozowane wydatki na inwestycje r�wnie� s� na poziomie

35 mln PLN.

Zabezpieczenia walutowe

W zwi�zku z umocnieniem z�ot�wki grupa zarobi�a w zesz�ym roku 1.95 mln PLN na kontraktach terminowych.

Apator zabezpiecza obecnie 47% planowanych przychod�w eksportowych w 2013 r. kontraktami forward

oraz 19% przychod�w z roku 2014. Sp��ka nie planuje w chwili obecnej zwi�kszania poziomu zabezpiecze�

ze wzgl�du na niestabilno�� polskiej waluty.

Dywidenda

Apator przeznaczy� z zysku za 2012 r. 39.73 mln PLN na dywidend�, czyli 1.2 PLN na akcj� (DY= ok. 3.9%).

Podtrzymana wi�c zosta�a polityka wyp�acania 75% zysku netto inwestorom, z tym, �e warto�� ta zosta�a

naliczona od wyniku oczyszczonego ze zdarze� jednorazowych. R�wnie� w nast�pnych latach sp��ka

planuje przeznacza� 75% swoich zysk�w na wyp�at� dywidendy, z wyj�tkiem sytuacja, w kt�rych pojawi�aby

si� mo�liwo�� przej�cia wi�kszej firmy.

Zmiana zarz�du

Kadencja obecnego zarz�du mija w 2013 r. Prezes Janusz Nied�wiecki podj�� ju� decyzj�, �e nie b�dzie

kandydowa�. Pozostanie on jednak w sp��ce, zasiadaj�c w radzie nadzorczej oraz b�d�c znacz�cym

akcjonariuszem. 13-letni� kadencj� Prezesa Nied�wieckiego nale�y oceni� pozytywnie. Konsekwentnie

realizowa� on strategi� rozwoju, zwi�ksza� skal� dzia�alno�ci firmy, r�wnie� dzi�ki udanym przej�ciom.

Nowym prezesem zostanie Andrzej Szostak, kt�ry od stycznia przygotowuje si� do pe�nienia funkcji pod

okiem obecnego prezesa, formalnie b�d�c zatrudnionym jako doradca zarz�du. Szostak to absolwent SGH,

w latach 1989-1999 by� prezesem firmy doradczej  Acces, w latach 1999-2007 prezesem Rothschild Polska,

a w latach 2007-2010 dyrektorem w 3i plc - europejskiej firmie private equity. W przesz�o�ci wsp��pracowa�

z Apatorem, b�d�c g��wnym dorad� finansowym przy IPO w 1996 r. W latach 1997-1999 r. zasiada� r�wnie�

w radzie nadzorczej Apatora.



15Apator, Aplisens

Strategia

Celem Grupy jest uzyskanie pozycji lidera regionu Europy �rodkowo-W schodniej w produkcji aparatury

pomiarowej oraz ��cznikowej. Celem strategicznym ma by� udzia� we wprowadzaniu w Europie Inteligentnych

Sieci Energetycznych, kt�rego cz��ci� jest wprowadzanie smart meteringu. W Europie b�dzie r�wnie�

wcielany w �ycie program "Smart Power Grids", dlatego sp��ka �ledzi uwa�nie wprowadzanie standard�w

i norm technicznych w tym obszarze, co ma prze�o�y� si� na wprowadzenie nowych produkt�w r�wnie� w

obszarze aparatury ��cznikowej. Apator planuje te� sprzedawa� produkty dojrza�e technologicznie na rynkach

rozwijaj�cych si�, a tak�e k�a�� du�y nacisk na rozw�j technologii, produkt�w i us�ug, zwi�zanych z oszcz�dnym

gospodarowaniem energi�. Za cel sp��ka obra�a zdobycie 1/3 polskiego rynku inteligentnych licznik�w energii

elektrycznej, gazomierzy, wodomierzy i ciep�omierzy.

Prognozy sp��ki

W 2013 roku sp��ka planuje wypracowa� 700-730 mln PLN przychod�w (+5-9% r/r) oraz 60-63 mln PLN

zysku netto (58.2-60.8 mln PLN przypadaj�ce akcjonariuszom jednostki dominuj�cej). W wynikach tych zosta�a

uwzgl�dniona dalsza niskomar�owa sprzeda� sprz�tu komputerowego przez sp��k� Newind. Potencja� do

odbicia ma z pewno�ci� sp��ka matka Apator, kt�ra ze wzgl�du na restrukturyzacj� notowa�a s�absze wyniki

w 2012 r. Plan dla ca�ej grupy przewiduje wypracowanie mar�y netto na poziomie 8.3%. Po oczyszczeniu ze

zdarze� jednorazowych w 2012 r. wska�nik ten wyni�s� 8.5%. Prognoz� nale�y wi�c interpretowa�, zgodnie

ze s�owami prezesa Nied�wieckiego, jako konserwatywn�, a uzyskanie zak�adanych wynik�w jest celem jak

najbardziej realnym do osi�gni�cia dla nowego prezesa. W przypadku decyzji o sprzeda�y sp��ki Newind,

kt�ra mo�e zapa�� w grupie po pierwszym kwartale, prognozy mog� ulec zmianie (mniejsze przychody oraz

poprawa mar�).

Akcjonariat

Apator umorzy� w 2012 r. 2 mln akcji w�asnych, jednak w jego posiadaniu, poprzez sp��k� zale�n� Apator-

Mining jest jeszcze 3.6 mln akcji (10.87% ca�o�ci). Znacz�cy akcjonariusze nie maj� w planach dalszego

umarzania akcji, chc�c zachowa� pakiet na wypadek pr�b wrogiego przej�cia sp��ki. Zak�adamy, �e w

dalszej przysz�o�ci akcjonariusze jednak zdecyduj� si� na umorzenie akcji, dlatego decydujemy si� na wycen�

sp��ki nieuwzgl�dniaj�c� pakietu akcji w�asnych.

Struktura akcjonariatu sp��ki

�r�d�o: Apator

3.16%
4.03%

5.74%

10.87%

8.78%
6.15%

4.59%

Apator-Mining Aviva OFE Mariusz Lewicki Tadeusz Sosg�rnik

Danuta Guzowska Zbigniew Jaworski Janusz Marzygli�ski
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Struktura g�os�w na WZA sp��ki

�r�d�o: Apator
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Apator-Mining Aviva OFE Mariusz Lewicki Tadeusz Sosg�rnik

Danuta Guzowska Zbigniew Jaworski Janusz Marzygli�ski
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Prognozy

Prognozujemy wzrost przychod�w segmentu pomiarowego o 9% w 2013 r. oraz 5% dla nast�pnych okres�w

oraz wzrost rz�du 5% dla segmentu ��cznikowego w 2013 r. i 3% dla nast�pnych okres�w. Zak�adamy, �e

sp��ka uzyska podobne do ubieg�orocznych przychody dla pozosta�ych segment�w oraz ich spadek przez

nast�pne 2 lata w zwi�zku ze zmian� profilu dzia�alno�ci Newind.

Prognozujemy dla segmentu pomiarowego mar�e brutto na sprzeda�y z uwzgl�dnieniem koszt�w sprzeda�y

(sp��ka publikuje taka form� wynik�w segment�w) na poziomie 26.3% w 2013 r. i jej stopniow� popraw� do

26.8% w 2016 r. Przewidujemy spadek mar�y dla segmentu ��cznikowego do 21% w 2013 r. (negatywna

tendencja na mar�ach widoczna jest ju� w wynikach dw�ch ostatnich kwarta��w) oraz jej stopniowy wzrost

do 21.5% do 2016 r.. Zak�adamy te� popraw� mar� z roku na rok dla pozosta�ych produkt�w w zwi�zku ze

zmian� profilu dzia�alno�ci Newind.

Prognozowane przychody i mar�a brutto segment�w

�r�d�o: Pognozy Millennium DM
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Wycena sp��ki Apator
Wycen� sp��ki przeprowadzili�my w oparciu o metod� DCF (zdyskontowanych przep�yw�w pieni��nych)

i metod� por�wnawcz�. Na podstawie metody DCF uzyskali�my warto�� sp��ki na poziomie 1028.9 mln PLN,

czyli 34.9 PLN na akcj�. U�ywaj�c metody por�wnawczej wycenili�my sp��k� na 946.7 mln PLN (32.1 PLN na

akcj�). Obu metodom przypisali�my r�wne wagi.

Wycena DCF

Do wyceny metod� DCF przyj�li�my m.in. nast�puj�ce za�o�enia, w okresie 2013 - 2022:

� Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy u�yli�my rentowno�ci obligacji

skarbowych

� D�ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2022 roku na poziomie 4.0%

� Premia rynkowa za ryzyko r�wna 5%

� Wsp��czynnik beta na poziomie 1.0

� Ustalili�my stop� wzrostu wolnych przep�yw�w pieni��nych po roku 2022 na 2%

� Wzrost przychod�w ze sprzeda�y aparatury pomiarowej o 9% w obecnym roku, 5% r/r do 2017r.,

oraz liniowy spadek tempa w nast�pnych okresach do 3% w 2022 r.

� W zrost przychod�w ze sprzeda�y aparatury ��cznikowej o 5% w obecnym roku oraz 3% dla

nast�pnych okres�w.

� Uzyskanie w bie��cym roku mar�y brutto na sprzeda�y aparatury pomiarowej rz�du 26.3%, jej

stopniowy wzrost do 26.8% do 2016 r. i podobn� warto�� dla nastepnych okres�w.

� Uzyskanie w bie��cym roku mar�y brutto na sprzeda�y aparatury ��cznikowej rz�du 21%, jej

stopniowy wzrost do 21.5% do 2016 r. i podobn� warto�� dla nastepnych okres�w.

Podsumowanie wyceny

Wycena DCF 1 028.9

Wycena por�wnawcza do sp��ek zagranicznych 946.7

Wycena sp��ki Apator 987.8

�r�d�o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.

33.5

Metoda wyceny Wycena (mln PLN) Wycena na 1 akcj� (PLN)

34.9

32.1
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Ze wzgl�du na du�y wp�yw zar�wno rezydualnej stopy wzrostu, jak r�wnie� rezydualnej stopy wolnej od

ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy tak�e jej wra�liwo�� na te parametry.

Bazuj�c na metodzie DCF szacujemy warto�� 1 akcji sp��ki na 34.9 PLN.

Wycena sp��ki metod� DCF

(mln PLN) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 >2022

sprzeda� 713 732 757 791 826 857 884 911 940 969

EBIT (1-T) 70 72 75 80 83 86 87 89 90 92

amortyzacja 21 23 24 25 25 25 25 26 26 26

inwestycje -35 -35 -30 -25 -26 -27 -27 -28 -28 -28

zmiana kap.obrotowego -10 -4 -5 -7 -8 -7 -6 -6 -6 -6

FCF 47 56 64 72 75 78 79 81 82 84 1 215

zmiana FCF -50% 19.2% 15.1% 13.1% 3.5% 3.7% 2.22% 1.88% 1.80% 2.36% 2.0%

d�ug/kapita� 3.5% 3.3% 3.1% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 2.3%

stopa wolna od ryzyka 3.2% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.7% 3.8% 3.8% 3.9% 4.0%

premia kredytowa 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

beta 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

koszt d�ugu 5.2% 5.3% 5.4% 5.4% 5.5% 5.5% 5.7% 5.8% 5.8% 5.9% 6.0%

koszt kapita�u 8.2% 8.3% 8.4% 8.4% 8.5% 8.5% 8.7% 8.8% 8.8% 8.9% 9.0%

WACC 8.1% 8.2% 8.2% 8.3% 8.4% 8.4% 8.6% 8.7% 8.7% 8.8% 8.9%

PV (FCF) 44 48 51 53 51 48 45 42 39 37 581

warto�� DCF (mln PLN) 1 041 581

d�ug netto -12

wycena DCF (mln PLN) 1 029

Liczba akcji (mln) 29.5

wycena 1 akcji (PLN) 34.9
�r�d�o: Millennium DM

w tym warto�� rezydualna

Wra�liwo�� wyceny 1 akcji sp��ki na przyj�te za�o�enia

PLN
0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5%

3.0% 35.3 35.0 36.4 38.0 39.9 42.0 44.7
3.5% 32.9 33.9 35.1 36.5 38.1 40.0 42.2
4.0% 32.0 32.9 34.0 34.9 36.6 38.2 40.1
4.5% 31.2 32.1 33.0 34.1 35.3 36.7 38.3
5.0% 30.5 31.3 32.1 33.1 34.2 35.4 36.8

�r�d�o: Millennium DM

rezydualna stopa wzrostu
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Wycena por�wnawcza

W ycen� por�wnawcz� przeprowadzili�my wzgl�dem zagranicznych sp��ek, produkuj�cych aparatur�

pomiarow�. Warto�� sp��ki oszacowali�my w oparciu o wska�niki: EV/EBITDA , EV/EBIT oraz P/E.

Bazuj�c na metodzie por�wnawczej wyceniamy 1 akcj� sp��ki Apator na 32.1 PLN.

Wycena por�wnawcza do sp��ek zagranicznych

2013p 2014p 2015p 2013p 2014p 2015p 2013p 2014p 2015p

ITRON INC USA 8.4 7.1 6.0 13.5 10.4 8.4 14.0 11.4 9.8

ELSTER GROUP SE-ADR Niemcy 3.9 3.3 2.7 6.5 4.4 - 4.5 3.6 2.9

LARSEN & TOUBRO LTD Indie 12.6 11.0 9.4 15.3 13.4 11.4 16.9 15.1 13.0
HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC

USA 8.3 7.6 7.0 9.7 8.9 8.4 14.1 12.6 11.7
ZHEJIANG GOLDCARD HIGH-TEC-
A

Chiny 28.3 20.9 15.6 25.8 19.6 14.9 28.0 21.1 16.2

DANAHER CORP USA 11.0 10.2 9.5 13.8 12.7 11.5 17.5 15.6 14.4

BADGER METER INC USA 12.4 11.7 - - - - 22.4 19.7 -

WASION GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong 10.3 9.0 8.0 13.0 11.1 9.8 15.7 13.0 11.3

AVX CORP USA 6.0 5.3 - 7.9 6.7 - 19.0 16.1 -

OSAKI ELECTRIC CO LTD Japonia 5.5 4.7 4.0 - - - 10.3 7.8 6.3

Mediana 9.3 8.3 7.5 13.3 10.8 10.6 16.3 14.1 11.5

Wyniki sp��ki  (mln PLN) 108.2 111.5 117.0 86.9 88.3 92.6 60.8 65.6 69.1

Wycena na podstawie wska�nik�w (mln PLN) 992 910 870 1137 933 970 991 924 794

Wycena (mln PLN)

Wycena 1 akcji (PLN)

�r�d�o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.

32.1

EV/EBITDA EV/EBIT P/E
KrajSp��ka

947
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Wyniki finansowe sp��ki Apator

Rachunek zysk�w i strat (mln PLN)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

przychody netto 537.0 667.5 713.3 732.1 757.2 790.9

koszty wytworzenia 371.7 482.5 517.8 528.0 543.4 565.5

zysk brutto na sprzeda�y 165.3 184.9 195.5 204.0 213.8 225.4

koszty sprzeda�y 30.4 31.1 33.5 36.6 37.9 39.5

koszty og�lnego zarz�du 66.0 76.1 79.9 83.9 88.1 92.1

zysk (strata) na sprzeda�y 68.9 77.7 82.0 83.5 87.8 93.7

EBITDA 88.5 118.6 108.2 111.5 117.0 123.4

EBIT 71.8 100.3 86.9 88.3 92.6 98.5

saldo finansowe -7.4 -6.0 -2.3 -2.2 -1.9 -1.3

zysk przed opodatkowaniem 64.4 94.3 80.9 86.1 90.7 97.1

podatek dochodowy 12.9 -3.6 16.2 16.4 17.2 18.5

zysk netto 47.3 93.4 60.8 65.6 69.1 74.0

EPS 1.3 3.2 2.1 2.2 2.3 2.5

Bilans (mln PLN)

2011 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p

aktywa trwa�e 210.7 288.8 302.0 313.8 319.3 319.5

warto�ci niematerialne i prawne 4.0 4.4 3.7 3.6 3.4 3.3

rzeczowe aktywa trwa�e 128.8 139.2 153.0 165.0 170.7 171.0

inwestycje d�ugoterminowe 2.6 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9

aktywa obrotowe 262.7 256.4 266.3 275.1 291.0 315.1

zapasy 91.6 95.0 101.5 104.2 107.8 112.6

nale�no�ci 135.0 115.1 123.0 126.2 130.5 136.4

inwestycje kr�tkoterminowe 34.9 44.5 39.9 42.8 50.8 64.3

rozliczenia mi�dzyokresowe 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

aktywa razem 475.4 546.7 568.2 588.9 610.3 634.5

kapita� w�asny 230.6 294.8 313.9 332.7 351.7 372.7

zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 238.9 244.6 247.0 248.8 251.2 254.5

rezerwy na zobowi�zania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

zobowi�zania d�ugoterminowe 63.0 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3

zobowi�zania kr�tkoterminowe 176.0 159.3 161.7 163.5 165.9 169.1

rozl. mi�dzyokresowe i inne zobowi�zania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

pasywa razem 475.4 546.7 568.2 588.9 610.3 634.5

BVPS 6.6 10.0 10.6 11.3 11.9 12.6

�r�d�o: Prognozy Millennium DM
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Cash flow (mln PLN)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

wynik netto 47.3 93.4 60.8 65.6 69.1 74.0

amortyzacja 16.8 18.3 21.3 23.2 24.4 24.9

zmiana kapita�u obrotowego -37.3 21.4 -10.0 -4.1 -5.5 -7.4

got�wka z dzia�alno�ci operacyjnej 44.7 96.2 72.1 84.7 88.1 91.5

inwestycje (capex) -40.0 -28.2 -35.0 -35.0 -30.0 -25.0

got�wka z dzia�alno�ci inwestycyjnej -37.3 -28.2 -35.0 -35.0 -30.0 -25.0

wyp�ata dywidendy -105.3 -39.7 -45.6 -49.2 -51.8 -55.5

emisja akcji 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

zmiana zad�u�enia 19.0 -24.2 0.0 0.0 0.0 0.0

got�wka z dzia�alno�ci finansowej -0.4 -66.5 -41.7 -46.8 -50.1 -53.0

FCF -13.2 104.9 37.1 49.7 58.1 66.5

DPS 3.0 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9

CEPS 1.8 3.8 2.8 3.0 3.2 3.4

FCFPS -0.4 3.6 1.3 1.7 2.0 2.3

Wska�niki (%)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

zmiana sprzeda�y 31.2 24.3 6.9 2.6 3.4 4.5

zmiana EBITDA 47.8 33.9 -8.8 3.1 5.0 5.4

zmiana EBIT 58.5 39.8 -13.4 1.7 4.9 6.4

zmiana zysku netto 41.7 97.5 -34.9 7.9 5.3 7.1

mar�a EBITDA 16.5 17.8 15.2 15.2 15.5 15.6

mar�a EBIT 13.4 15.0 12.2 12.1 12.2 12.5

mar�a netto 8.8 14.0 8.5 9.0 9.1 9.4

sprzeda�/aktywa (x) 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2

d�ug / kapita� w�asny 34.7 18.9 17.8 16.7 15.8 14.9

odsetki / EBIT -10.3 -6.0 -2.7 -2.5 -2.0 -1.3

stopa podatkowa 20.0 -3.9 20.0 19.0 19.0 19.0

ROE 22.1 35.6 20.0 20.3 20.2 20.4

ROA 12.9 19.7 11.1 11.5 11.7 12.1

(d�ug) got�wka netto (mln PLN) -57.0 -12.0 -16.6 -17.2 -10.0 2.1

�r�d�o: prognozy Millennium DM
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Aplisens

Podsumowanie inwestycyjne

Mocne strony:

� Posiadanie niemal wszystkich certyfikat�w jako�ci i dopuszczenia niezb�dnych do sprzeda�y

wyrob�w sp��ki na rynkach kraj�w WNP oraz na terenie UE, tak�e na pozosta�ych rynkach, gdzie

certyfikaty te s� akceptowane.

� Model biznesowy, pozwalaj�cy na wypracowanie d�ugoterminowych relacji z klientami, dzi�ki czemu

istnieje ich sta�a baza.

� Lider na polskim rynku przetwornik�w ci�nieniowych.

� Ugruntowana pozycja na rosn�cym rynku rosyjskim.

� Odporno�� na wahania koniunktury gospodarczej.

S�abe strony:

� Wprowadzony system ERP przyni�s� ni�sz� ni� oczekiwana popraw� efektywno�ci produkcji.

� Przej�ta sp��ka Controlmatica nie spe�ni�a nadziei jakie wi�za� z ni� zarz�d.

� Nieudana ekspansja na rynek francuski

Szanse:

� Rosn�ce inwestycje w sektorze wydobycia ropy i gazu na rynkach wschodnich

� Pocz�tek eksportu produkt�w sprawdzonych na polskim rynku (ustawnik pozycyjny, elementy

zabezpieczaj�ce pojazdy przed kradzie�� paliwa)

� Rozszerzenie palety oferowanych produkt�w wraz z rozpocz�ciem produkcji w zak�adach w Radomiu.

� Ekspansja na rynki, gdzie konkurencja jest ni�sza ni� w Europie.

� Sp��ka mo�e skorzysta� w przysz�o�ci na wydobyciu w Polsce gazu �upkowego, poniewa� jej

wyroby s� wykorzystywane w procesie dystrybucji gazu.

Zagro�enia:

� Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego mo�e przyczyni� si� do zmniejszenia nak�ad�w

inwestycyjnych rosyjskich firm, dzia�aj�cych w tej bran�y.

� Brak stabilno�ci polityczno-gospodarczej na Bia�orusi oraz na Ukrainie wp�ywa na sprzeda�.
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Wyniki kwartalne

Sp��ka wypracowa�a w ca�ym 2012 roku o 18.4% przychod�w wi�cej ni� w 2011 r., g��wnie dzi�ki wzrostowi

eksportu do kraj�w WNP o 46.6%. Dane z tego rynku nie s� jednak por�wnywalne rok do roku ze wzgl�du na

fakt, i� spora cz��� przychod�w do Rosji jest podw�jnie ksi�gowana, co sztucznie zawy�a wynik na

sprzeda�y. Sp��ka szacuje, �e nie licz�c tego efektu, eksport do kraj�w WNP wzr�s�by o 25%. W ten spos�b

przychody zosta�y zawy�one o ok. 5.2 mln PLN. Wyniki 2013 r. b�d� ju� por�wnywalne z 2012 r.

Por�wnuj�c wyniki z IVQ 2012 sprzeda� w Polsce wzros�a o 1.5% r/r, do kraj�w WNP o 65.3% r/r. Spad�a

natomiast sprzeda� do kraj�w Unii Europejskiej o 4.3% ze wzgl�du na s�absz� sytuacj� na rynku niemieckim

oraz wysok� baz� w IVQ 2011 r., a tak�e sprzeda� na pozosta�e rynki, kt�ra w czwartym kwartale wynios�a

zaledwie 0.2 mln PLN.

Bior�c pod uwag� sprzeda� bez uwzgl�dnienia efektu podw�jnego ksi�gowania przychod�w z Rosji (kt�ry

doda� 5.2 mln PLN do wyniku) sp��ka uzyska�a za ca�y 2012 rok mar�e brutto na sprzeda�y oraz mar�� EBIT

zbli�on� do roku 2011. Koszty zarz�du wzros�y o 12.2% r/r, koszty sprzeda�y stanowi�y 2.5% og�lnej

sprzeda�y (2.2% w 2011 r.). Wzrosty te s� wynikiem wy�szym poziomem koszt�w wynagrodze� zwi�zanych

ze zwi�kszeniem zatrudnienia pracownik�w w zwi�zku z realizacj� strategii rozwoju sp��ki, jak r�wnie�

wi�ksza ilo�ci� zagranicznych delegacji.

Pozosta�a dzia�alno�� operacyjna odj��a od wyniku o 0.3 mln PLN mniej ni� w 2011 r. Wynik na dzia�alno�ci

finansowej jest wy�szy o 2.8 mln PLN, co wynika ze spadku koszt�w finansowych zwi�zanych z wycen�

zobowi�za� w walutach obcych uj�tych w ksi�gach rachunkowych sp��ki zale�nej APLISENS Bia�oru� w

2011 roku. Sp��ka w 2012 r. uzyska�a 1.1 mln PLN przychod�w z tytu�u odsetek.

Skonsolidowane wyniki kwartalne sp��ki Aplisens

IV kw. 2012 IV kw. 2011 zmiana
I-IV kw. 

2012

I-IV kw. 

2011
zmiana

Przychody 22.8 19.7 15.7% 82.0 69.3 18.4%

Zysk brutto na sprzeda�y 8.5 7.3 16.2% 33.0 29.6 11.5%

EBITDA 5.1 4.8 6.6% 21.8 20.0 8.5%

EBIT 4.0 3.8 6.7% 18.1 16.4 10.4%

Zysk netto 3.5 2.1 62.9% 14.7 12.0 22.4%

Mar�e

Mar�a brutto na sprzeda�y 37.2% 37.1% 40.3% 42.8%

Mar�a EBITDA 22.2% 24.1% 26.5% 28.9%

Mar�a EBIT 17.6% 19.1% 22.0% 23.6%

Mar�a netto 15.2% 10.8% 17.9% 17.3%

Wg MSR/MSSF; mln PLN

Przychody, sprzeda� oraz mar�a EBITDA

�r�d�o: Aplisens
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Dzia�alno��
Grup� Kapita�ow� Aplisens tworz� sp��ki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawow�

dzia�alno�ci� Grupy jest produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej i element�w automatyki, a tak�e kompleksowe

doradztwo w zakresie projektowania oraz opracowania zastosowa� produkt�w znajduj�cych si� w ofercie

Grupy. G��wnymi grupami produktowymi s� inteligentne i analogowe przetworniki ci�nienia, czujniki temperatury,

sondy g��boko�ci i sondy paliwowe. W  2012 roku przychody Grupy ze sprzeda�y przetwornik�w ci�nienia

i sond g��boko�ci stanowi�y ok. 77% jej przychod�w.

Sp��ka dominuj�ca posiada zak�ady produkcyjne w Warszawie oraz oddzia�y w Ostrowie Wielkopolskim i

Krakowie.  W  g��wnym  zak�adzie  produkcyjnym Aplisensa w Warszawie, projektowany i produkowany jest

pe�en asortyment przetwornik�w ci�nienia i r��nicy ci�nie�, sondy do pomiaru g��boko�ci i poziomu oraz

separatory membranowe. Ponadto w drugim zak�adzie produkcyjnym w Warszawie wykonywana jest obr�bka

mechaniczna cz��ci i podzespo��w ze stali kwasoodpornej, b�d�cych g��wnymi mechanicznymi komponentami

produkowanych w g��wnym zak�adzie produkt�w APLISENS. W  oddziale produkcyjnym zlokalizowanym w

Ostrowie Wielkopolskim prowadzona jest produkcja urz�dze� do zabezpieczenia samochod�w ci��arowych

przed kradzie�� paliwa, przede wszystkim sond do pomiaru poziomu paliwa oraz zasilaczy i separator�w.

Natomiast w oddziale produkcyjnym w Krakowie produkowane s� czujniki i przetworniki temperatury.

Aparatura kontrolno-pomiarowa znajduje zastosowanie w wielu ga��ziach przemys�u, g��wnie w przemy�le

energetycznym, chemicznym i petrochemicznym, g�rniczym i hutniczym. Zastosowanie aparatury zwi�ksza

wydajno�� wielu urz�dze� i linii technologicznych, umo�liwia ograniczenie zu�ycia energii i ilo�ci odpad�w

w procesach produkcji, a tak�e przeciwdzia�a awariom. Popyt na urz�dzenia aparatury kontrolno-pomiarowej

generuj� inwestycje odtworzeniowe, modernizacja przestarza�ych instalacji, jak r�wnie� inwestycje w

optymalizacj� proces�w produkcyjnych.

Rynek przetwornik�w ci�nienia i czujnik�w temperatury

Globalny rynek przetwornik�w ci�nienia i czujnik�w temperatury w najbli�szych latach powinien rozwija� si�

szybciej ni� �wiatowa gospodarka ze wzgl�du na fakt, i� zak�ady produkcyjne k�ad� coraz wi�kszy nacisk na

zarz�dzanie zasobami oraz regulacje dotycz�ce bezpiecze�stwa. Po kryzysie w ca�ym sektorze automatyki,

gdzie �wiatowy rynek przetwornik�w ci�nienia oraz czujnik�w temperatury skurczy� si� w 2009 r. o 10%,

pocz�wszy od 2010 r. nast�puje jego szybka odbudowa. Dostawcy przetwornik�w ci�nienia skorzystali z

du�ych inwestycji ponownie realizowanych w energetyce oraz w obszarze przesy�u ropy, gazu i wody, a

tak�e nastawili swoj� dzia�alno�� na nowe obiecuj�ce segmenty oraz regiony. Czynnikiem nap�dzaj�cym

popyt w bran�y g�rnictwa naftowego i gazownictwa by�y wzrosty cen ropy naftowej, kt�re sk�aniaj�

wydobywc�w do intensyfikacji eksploracji, produkcji i przetwarzania paliw kopalnych.

Du�a cz��� popytu na inteligentne przetworniki i czujniki w najbli�szych latach b�dzie wynika� z ch�ci

poprawy efektywno�ci, niezawodno�ci oraz bezpiecze�stwa w zak�adach. Produkty te ewoluuj� w stron�

inteligentnych urz�dze� procesowych, o du�ych mo�liwo�ciach, dzi�ki kt�rym zwi�ksza si� przejrzysto��

proces�w produkcji, co u�atwia zarz�dzanie zasobami produkcyjnymi. Staj� si� one te� narz�dziami

diagnostycznymi, pozwalaj�cymi wykry� usterki w procesie produkcji, jak i w wyposa�eniu zak�adu. Wi�kszy

nacisk k�adziony jest tak�e na bezpiecze�stwo, dlatego coraz szerzej wdra�ane s� przetworniki spe�niaj�ce

wymagania poziomu nienaruszalno�ci systemu bezpiecze�stwa (SIL). Odbiorcy produkt�w przywi�zuj�

r�wnie� du�� wag� do ich niezawodno�ci oraz d�ugowieczno�ci.
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W najbli�szych latach sprzeda� przetwornik�w ci�nienia, dzi�ki inwestycjom zwi�zanym z wydobywaniem

ropy i gazu, najszybciej powinna rosn�� na Bliskim W schodzie oraz w Rosji. Popyt b�d� te� generowa�

inwestycje w chi�skiej oraz rosyjskiej energetyce, natomiast w Europie Zachodniej, jak r�wnie� w Polsce

b�dzie wynika� z modernizacji istniej�cych instalacji. Najwi�kszym zagro�eniem dla bran�y pozostaje wci��

niepewna sytuacja w strefie euro oraz zwalniaj�ca dynamika wzrost�w w Azji. Mimo, �e z rynk�w nap�ywaj�

r��ne sygna�y co do koniunktury gospodarczej, w najbli�szym okresie popyt na przetworniki ci�nienia powinien

wzrasta� ze wzgl�du na rosn�ce wydobycie ropy i gazu. Nowe �r�d�a surowc�w s� coraz trudniejsze w

eksploatacji, wymagaj� wi�kszej ilo�ci oprzyrz�dowania potrzebnego by rozpocz�� wydobycie, co stwarza

szans� dla producent�w przetwornik�w. W  obszarze czujnik�w temperatury popyt b�d� generowa�y w

g��wnej mierze zam�wienia z przemys�u petrochemicznego, chemicznego oraz energetyki.

Krajowy rynek

Polskie firmy dzia�aj�ce w bran�y przeka�nik�w posiadaj� siln� pozycj� na krajowym rynku. Jako�� i

wytrzyma�o�� wyrob�w polskich producent�w nie odbiega od zagranicznej konkurencji, a ni�sza cena

powoduje, �e s� one ch�tniej wybierane. Odbiorcy ceni� sobie r�wnie� mo�liwo�� produkcji dedykowanych

wersji czujnik�w, dostosowanych do preferencji danego klienta. Polscy producenci oferuj� r�wnie� p��niejszy

serwis i pomoc w razie awarii sprz�tu. Wed�ug danych Control Engineering Polska, zebranych na podstawie

odpowiedzi ankietowanych, Aplisens jest najch�tniej wybieran� w Polsce mark� w�r�d producent�w

przetwornik�w ci�nienia. Kolejne s� W ika, Endress Hauser, Honeywell, Schneider Electric, ifm electronic,

ABB i Danfoss. W  bran�y panuje trend zwi�kszania funkcjonalno�ci aparatury, poprzez produkowanie

przyrz�d�w do pomiaru wi�cej ni� jednej warto�ci fizycznej. D��y si� r�wnie� do miniaturyzacji urz�dze�

oraz wykorzystania komunikacji bezprzewodowej do przekazania wynik�w pomiar�w. Kluczowymi segmentami

sprzeda�y grupy Aplisens s� przetworniki ci�nienia oraz sondy g��boko�ci. Udzia� Aplisensu w sprzeda�y

tych produkt�w na rynku krajowym wynosi 25%.

Segmenty
G��wnymi odbiorcami urz�dze� produkowanych przez Aplisens s� takie ga��zie przemys�u jak: energetyka,

petrochemia i chemia, g�rnictwo naftowe i gazownictwo oraz odbiorcy zwi�zani z gospodark� wodn� i

ochron� �rodowiska. W dalszej kolejno�ci s� to przemys� papierniczy, firmy in�yniersko-projektowo-badawcze,

producenci urz�dze� pomiarowych, hutnictwo, firmy handlowe, przemys� farmaceutyczny, g�rnictwo w�glowe

i kruszyw, przemys� spo�ywczy, przemys� stoczniowy oraz odbiorcy sond do pomiaru poziomu paliwa.

Generalnie sp��ka sprzedaje swoje produkty wsz�dzie tam, gdzie znajduj� si� instalacje do przesy�u cieczy

i ropy. W zwi�zku z wyczerpywaniem si� funduszy unijnych na inwestycje w ochronie �rodowiska, przychody

Aplisensa w tym obszarze malej�, podobnie jak w polskim przemy�le ci��kim, gdzie wida� ju� objawy

kryzysu. Przychody za to powinny wzrasta� w segmencie energetycznym oraz transportowym.

�wiatowy rynek przetwornik�w ci�nienia  i czujnik�w temperatury (w mld USD)

�r�d�o: Millennium DM, ARC Advisory Group
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Sp��ka wyodr�bnia jedynie 2 segmenty sprzeda�y: aparatur� pomiarow� wraz z elementami automatyki

przemys�owej oraz osprz�t do nich. Bardzo wysokie mar�e sprzeda�owe uzyskane na pierwszej grupie

2011 r. s� ma�o prawdopodobne do powt�rzenia, dlatego nale�y si� spodziewa� warto�ci zbli�onych do

2012 r. Mog� one zosta� dodatkowo obni�one wraz z uruchomieniem produkcji w zak�adach w Radomiu i

pocz�tkiem produkcji seryjnej ni�ej mar�owych produkt�w, kt�rych wytwarzanie nie jest obecnie op�acalne

dla sp��ki.

Polska

Na rynku polskim sp��ka zak�ada du�o mniejsz� dynamik� wzrostu przychod�w ni� na rynkach zagranicznych.

Przychody 2012 r. nie by�y jednak gorsze ni� w 2012 r., g��wnie ze wzgl�du na nowe produkty, dedykowane

dla sektora transportowego. Na rynku polskim sp��ka nie widzi potencja�u do znacz�cego zwi�kszenia

przychod�w w obszarach, gdzie sprzedaje swoje produkty, ze wzgl�du na ko�cz�cy si� okres modernizacji

przemys�u i dostosowywania go do standard�w Unii Europejskiej, jak r�wnie� fakt, �e jest liderem rynku

przetwornik�w ci�nienia przez co trudno b�dzie zdobywa� kolejnych klient�w. Zamierza zwi�ksza� sprzeda�

poprzez wprowadzenie nowych produkt�w (zak�ady w Krakowie i Radomiu).

Kraje WNP

Ta grupa kraj�w charakteryzuje si� obecnie najwi�kszymi wzrostami, w g��wnej mierze dzi�ki rynkowi

rosyjskiemu. Aplisens, dostarczaj�cy od wielu lat produkty dla bran�y petrochemicznej w tym regionie,

zaczyna wkracza� r�wnie� w pozosta�e ga��zie gospodarki, takie jak przemys� spo�ywczy, transportowy,

ci��ki, ekologi�. Trudno wci�� o znacz�ce zwi�kszenie przychod�w z energetyki, ze wzgl�du na fakt, �e

sp��ki nierosyjskie s� dyskryminowane. Udzia� Grupy w rynku rosyjskim i ukrai�skim wynosi od 2 do 5%, a na

Bia�orusi ok. 30%. Na Ukrainie wci�� panuje marazm, po zamieszaniu politycznym, odbudowa� si� rynek

Bia�oruski, jednak nie stanowi on znacz�cej pozycji w przychodach grupy. Coraz wi�cej zam�wie� nap�ywa

r�wnie� z Kazachstanu, a sp��ka zacz��a r�wnie� wchodzi� na rynek uzbecki. W zwi�zku z coraz wy�szymi

obrotami handlowymi rozbudowywana jest siedziba sp��ki w Rosji, a w planach jest r�wnie� wybudowanie

magazynu, co zwi�kszy szybko�� dostaw produkt�w i poprawi pozycj� konkurencyjn� Aplisensa. W ci��

najbardziej istotnym czynnikiem maj�cym wp�yw na nak�ady inwestycyjne rosyjskiego przemys�u

petrochemicznego s� ceny ropy i gazu.

Segmenty sprzeda�y

�r�d�o: Aplisens
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Sp��ka stosuje specyficzny model cz��ci sprzeda�y swoich produkt�w na rynkach wschodnich. Wsp��pracuje

ona z zewn�trzn� sp��k� logistyczn�, do kt�rej sprzedaje swoje produkty przeznaczone na eksport do

kraj�w WNP, po czym firma ta odsprzedaje ten sam towar sp��ce handlowej, nale��cej do grupy Aplisens,

kt�ra sprzedaje towar odbiorcom ko�cowym. W ten spos�b przychody s� ksi�gowane podw�jnie i sztucznie

podnoszone. Zarz�d szacuje, �e po odj�ciu efektu podw�jnego rozliczenie nast�pi�by przyrost przychod�w

z eksportu do kraj�w WNP rz�du ok. 25% w 2012 r, zamiast zaprezentowanych 46.6%. Specyficzny spos�b

ksi�gowania przychod�w nie wp�ywa jednak na generowane zyski, a wyniki za 2013 r. b�d� ju� por�wnywalne

r/r.

Unia Europejska

W krajach najbardziej borykaj�cych si� z kryzysem zad�u�enia obserwowany jest spadek zam�wie�. Wyra�ne

spowolnienie zaczyna r�wnie� by� obserwowane na rynku niemieckim, dlatego sp��ka przyznaje, �e

najprawdopodobniej w 2013 r. nie uda si� osi�gn�� zak�adanej w strategii dynamiki 30% na rynki UE, a b�dzie

ona raczej zbli�ona do obserwowanej w 2012 r. (15%). Tym niemniej Aplisens zapewnia, �e w najbli�szym

okresie zagwarantowany jest wzrost przychod�w na rynku niemieckim, ze wzgl�du na spos�b wyboru

dostawc�w produkt�w dla energetyki i przemys�u. Sp��ka znajduj�ca si� na li�cie dostawc�w

kwalifikowanych mo�e liczy� na zam�wienia przez kilka lat. Na rynku niemieckim obserwowany jest r�wnie�

spadek inwestycji odtworzeniowych, co przyczynia si� do wi�kszej konkurencji mi�dzy dostawcami urz�dze�

pomiarowych. Sp��ka zdobywa jednak nowych klient�w na zachodnich rynkach, dzi�ki czemu ceny produkt�w

eksportowanych nie spadaj�. Niepowodzeniem zako�czy�a si� ekspansja na rynek francuski. Powodem nie

jest niew�a�ciwa oferta produktowa, a brak kadry, dzi�ki kt�rej uda�oby si� znacz�co zwi�ksza� sprzeda�.

Pozosta�e rynki

Wyniki poszczeg�lnych kwarta��w dla pozosta�ych kraj�w charakteryzuj� si� du�ymi wahaniami ze wzgl�du

na pojawianie si� pojedynczych zlece�. Na bardziej egzotycznych rynkach (np. w Wenezueli) konkurencja

jest zdecydowanie mniejsza, a certyfikaty unijne, kt�re posiadaj� produkty Aplisensa, s� szeroko akceptowane.

Ze wzgl�du na nisk� baz�, wyniki segmentu w 2013 r. powinny ulec znacz�cej poprawie.

Sprzeda� wed�ug region�w (w mln PLN)

�r�d�o: Aplisens
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Sezonowo��

Sprzeda� produkt�w sp��ki cechuje si� sezonowo�ci� zwi�zan� z wykonywaniem napraw i modernizacji

instalacji przemys�owych g��wnie w sezonie wiosenno-letnim (popyt odtworzeniowy) oraz realizacj� projekt�w

inwestycyjnych (popyt inwestycyjny), tak�e g��wnie w okresach korzystnych dla tych projekt�w ze wzgl�du

na pogod� (od wczesnej wiosny do jesieni). Od lat, tradycyjnie najlepszym dla sp��ki okresem jest trzeci

kwarta�, natomiast najs�abszym pierwszy kwarta�. Sprzeda� w drugim i czwartym kwartale jest wy�sza ni�

w pierwszym, jednak ni�sza ni� w trzecim.

Inwestycje

Sp��ka w 2012 roku na inwestycje przeznaczy�a 10.8 mln PLN. 3.25 mln PLN zosta�o wydane na rozw�j

technologii w zak�adach w Warszawie,, 0.8 mln PLN na prace rozwojowe, 0.5 mln PLN na system ERP, 0.7 mln

PLN po�yczki rosyjskiej sp��ce zale�nej oraz 3.3 mln PLN na zak�ad w Radomiu (koszty zakupu gruntu pod

zak�ad by�y rozliczone w 2011 r.). Wydatki na inwestycje przyspiesz� w nast�pnych 6 kwarta�ach. Maj�

wynie�� 30 mln PLN, z czego po�ow� poch�onie wybudowanie nieruchomo�ci, natomiast pozosta�e 15 mln

zostanie przeznaczonych na technologie. Po uruchomieniu zak�adu w Radomiu sp��ka nie wyklucza kolejnych

inwestycji w dalsze zwi�kszanie mocy produkcyjnych w zale�no�ci od popytu na swoje produkty. Zak�adane

przez sp��k� plany sprzeda�owe, w momencie podejmowania decyzji o budowie nowej fabryki, s� realizowane

z nawi�zk�, dlatego zarz�d uwa�a, �e decyzja o inwestycji by�a trafna. Sp��ki zale�ne wchodz�ce w sk�ad

grupy kapita�owej ponios�y wydatki inwestycyjne w kwocie 2.8 mln PLN, g��wnie na rozbudow� siedziby w

Rosji. W 2013 r. planowane s� nak�ady inwestycyjne w kwocie 25 mln PLN.

Rozbudowa mocy produkcyjnych

W drugim i trzecim kwartale moce produkcyjne s� wykorzystane w 100%. W niekt�rych dzia�ach wyst�powa�

nawet niewielki deficyt mocy produkcyjnych. Sp��ka by�a zmuszona zrezygnowa� z projekt�w, kt�re

przynios�yby ni�sze mar�e. W przysz�ym roku planowane jest zwi�kszenie mocy produkcyjnych o 15%,

dzi�ki kolejnym inwestycjom technologicznym w zak�adach w Warszawie.

Przy prognozowanym przez zarz�d wzro�cie zam�wie� na przetworniki ci�nienia i sondy g��boko�ci o 15-

20% rocznie potencja� produkcyjny zak�ad�w w Warszawie zostanie ca�kowicie wykorzystany w 2013 r.

Grupa planuje wi�c inwestycj� w nowy zak�ad produkcyjny w Radomiu, po�o�ony w Specjalnej Strefie

Ekonomicznej EURO-PARK WIS�OSAN Podstrefa Radom.  Na wykonawc� inwestycji zosta�a wybrana sp��ka

BESTA PB. We wrze�niu ruszy�y prace zwi�zane z rozpocz�ciem budowy, a ich zako�czenie planowane jest

na 30 wrze�nia 2013 r., natomiast produkcja ma zosta� uruchomiona w pierwszej po�owie 2014 r. Potencja�

produkcyjny przetwornik�w ci�nienia i sond g��boko�ci w I etapie zostanie powi�kszony o ok. 200% w

stosunku do mocy produkcyjnych posiadanych na koniec 2010 roku. Potencja� produkcyjny zak�adu b�dzie

zwi�kszany stopniowo, a� do pe�nej zdolno�ci produkcyjnej w 2017 roku.

W zak�adzie w Radomiu ma by� produkowany nowy asortyment, jak r�wnie� zostanie przeniesiona cz���

produkcji z zak�ad�w w Warszawie. Nastawienie na produkcj� seryjn� pozwoli na zmniejszenie o 15-20%

jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrob�w dzi�ki czemu sp��ka b�dzie mog�a decydowa�

si� na projekty, kt�re obecnie by�y dla niej ma�o op�acalne. Zak�ad w Warszawie b�dzie specjalizowa� si� w

bardziej zaawansowanych techniczne urz�dzeniach. Szacowane nak�ady na inwestycj�, uwzgl�dniaj�ce

zakup gruntu, budow� zak�adu oraz zakup maszyn i urz�dze� wynosz� ok. 30 mln PLN, z czego 14.7 mln PLN

przypadnie na sam� budow� zak�adu. Hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowo-socjalnym kt�re powstan�

w SSE w Radomiu przy ul. Hodowlanej, b�d� mia�y powierzchni� ok. 5.6 tys. metr�w kwadratowych, a zak�ad

b�dzie zatrudnia� ponad 100 os�b. Inwestycja zostanie sfinansowana ze �rodk�w w�asnych oraz z zysk�w

przysz�ych okres�w. Produkcja w nowych zak�adach ma by� nastawiona na eksport (ok. 80-90%).
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Prognozujemy wzrost przychod�w ze sprzeda�y czujnik�w i przetwornik�w temperatury �rednio o 25%

rocznie. Zak�adana sprzeda� tych urz�dze� w 2013 r. ma wynie�� 3.5 mln PLN. W 2012 r. rozpocz��a si�

budowa zak�adu czujnik�w i przetwornik�w temperatury w Krakowie, kt�rej zako�czenie planowane jest w

na 2014 r.. Zostanie tam przeniesiona produkcja, kt�ra obecnie odbywa si� w dzier�awionych pomieszczeniach.

Koszt budowy zak�adu wyniesie ok. 3.5 mln PLN. Aplisens planuje r�wnie� rozbudow� i unowocze�nienie

zak�adu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie produkowane s� urz�dzenia do zabezpieczania pojazd�w przed

kradzie�� paliwa. Inwestycja nie b�dzie wymaga� wysokich nak�ad�w finansowych.

Zarz�d planuje realizacj� plan�w inwestycyjnych przy wykorzystaniu w pierwszej kolejno�ci �rodk�w

w�asnych. W  przypadku pojawienia si� nowych szans rozwoju sp��ki, wymagaj�cych poniesienia

dodatkowych nak�ad�w inwestycyjnych, sp��ka podejmie decyzj� o wyborze innych sposob�w finansowania

rozwoju, dostosowanych do bie��cej sytuacji rynkowej.

Sprzeda� pod obcymi markami

Wsp��praca podj�ta przez sp��k� z wi�kszymi firmami z bran�y, maj�ca na celu wytwarzanie przez Aplisens

produkt�w pod obcymi markami nie prze�o�y�a si� jeszcze na podpisanie kontrakt�w, jednak nie wykluczone,

�e nast�pi to w najbli�szym okresie. Wed�ug zapewnie� prezesa �urawskiego taka produkcja nie b�dzie si�

charakteryzowa� ni�sz� mar�� uzyskiwan� na sprzeda�y od w�asnej produkcji, a gorsz� rentowno��

sprzeda�y mo�e spowodowa� jedynie fakt, �e b�dzie ona przeznaczona na eksport i wra�liwo�� na poziomy

kurs�w walutowych.

Nowy system ERP

Od pocz�tku 2012 r. sp��ka ma problemy z wprowadzonym systemem ERP, s�u��cym optymalizacji

wykorzystania mocy produkcyjnych. W pierwszym kwartale przest�j w produkcji wyni�s� 2 tygodnie, natomiast

w p��niejszych okresach z powodu zbyt du�ej ilo�ci zamawianych surowc�w i p��produkt�w nast�pi�

znacz�cy skok w zapasach. Sytuacja jest obecnie opanowana, a wed�ug zapewnie� prezesa �urawskiego

nowy system sprawdza si� w 95% i z pewno�ci� przys�u�y si� w przysz�o�ci do optymalnego wykorzystania

mocy produkcyjnych, jednak nie osi�gnie zak�adanej na pocz�tku inwestycji przez zarz�d funkcjonalno�ci.

Po��czenie z Controlmatic�

Controlmatica to producent element�w automatyki przemys�owej oraz dostawca us�ug �wiadczonych w

dziedzinie kompleksowej automatyzacji proces�w technologicznych. W  2008 r. Aplisens naby� jej

wi�kszo�ciowy pakiet akcji (50.01%), natomiast pozosta�a cz��� akcji zosta�a umorzona. Aplisens zdecydowa�

o po��czeniu z Controlmatic�, ze wzgl�du na fakt, i� pe�ni funkcj� podwykonawcy w zakresie si�ownik�w

elektrycznych, ustawnik�w pozycyjnych, zawor�w oraz cz��ciowo regulator�w dwustanowych. Ponadto

dzia�y rozwojowe obu firm prowadz� wsp�lne dzia�ania w zakresie opracowywania nowych produkt�w.

Dzi�ki po��czeniu nast�pi usprawnienie realizowanych przez sp��ki proces�w logistycznych, a tak�e

optymalizacja wykorzystania ich zasob�w. Po��czenie b�dzie jednocze�nie sprzyja� realizacji przyj�tej przez

grup� strategii, w szczeg�lno�ci w kierunku rozwoju portfela oferowanych produkt�w i us�ug. Upro�ci tak�e

struktur� organizacyjn� oraz obni�y koszty zarz�dzania sp��kami wchodz�cymi w sk�ad grupy. W wyniku

po��czenia nie dojdzie do podwy�szenia kapita�u zak�adowego sp��ki Aplisens.
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Zakupiona w 2008 r. sp��ka nie spe�ni�a nadziei, jakich wi�za� z ni� zarz�d. Mia�a ona specjalizowa� si� w

us�ugach, b�d�cych uzupe�nieniem oferty produktowej Aplisensu. Controlmatica w ostatnim czasie osi�ga

coraz s�absze wyniki na sprzeda�y us�ug, a poniewa� jej profil produkcyjny jest zbli�ony do Aplisensa, a

tak�e pe�ni wobec niego funkcj� podwykonawcy, zdecydowano o jej wcieleniu.

Przej�cia

Prezes �urawski nie zaprzecza, �e sp��ka rozgl�da si� za przej�ciami w bran�y, kt�re mog�yby wzbogaci�

ofert� produktow� sp��ki. Ze wzgl�du na zwi�kszaj�c� si� skal� biznesu Aplisensu poszukiwane b�d� sp��ki

o warto�ci minimum 20 mln PLN, generuj�ce przynajmniej 2.5 mln PLN zysku rocznie. By sfinansowa� tak du��

transakcj� niezb�dne by�oby zaci�gni�cie d�ugu.

Zabezpieczenia walutowe

Sp��ka stara si� minimalizowa� ryzyko walutowe poprzez hedging naturalny. 40% koszt�w wytworzenia

sp��ki dominuj�cej jest wyra�ona w walutach obcych (EUR, USD, GBP). Warto�� eksportu przewy�sza

jednak znacz�co koszty materia��w ponoszone w walutach obcych. Sp��ka nie zamierza zabezpiecza� si�

od waha� kurs�w rubla, t�umacz�c, �e waluta ta jest w znacznym stopniu skorelowana z kursem z�ot�wki

wobec EUR oraz USD.

Got�wka

Sp��ka posiada�a na dzie� 31 grudnia 2012 r. 29 mln PLN �rodk�w pieni��nych i ich ekwiwalent�w, z czego

ok. 1 mln PLN jest ulokowane w jednostkach funduszu rynku pieni��nego, natomiast pozosta�a cz��� w

kr�tkookresowych lokatach bankowych. Ulokowane �rodki b�d� wykorzystane na sfinansowanie planu

inwestycyjnego. Aplisens nie posiada znacz�cych zobowi�za� finansowych.

Dywidenda

Rok temu sp��ka pierwszy raz od debiutu gie�dowego wyp�aci�a dywidend� w kwocie 0.25 PLN na akcj�, co

da�o stop� dywidendy na poziomie 2.33%. Zarz�d z pewno�ci� nie b�dzie optowa� za wyp�at� dywidendy z

zysku za 2012 r., ze wzgl�du na czekaj�ce sp��k� inwestycje, jednak akcjonariusze, podobnie jak rok temu,

mog� g�osowa� za wyp�at� dywidendy, tym bardziej, �e wydatki w pierwszej po�owie przysz�ego roku b�d�

ni�sze ni� w drugiej. Jej wysoko�� nie powinna jednak przekroczy� 25% zysk�w.

Koszty

W  strukturze koszt�w g��wn� pozycj� jest zu�ycie materia��w i energii. Spo�r�d materia��w

wykorzystywanych do produkcji przez sp��k� w ostatnim czasie spad�y koszty jedynie stali. Ceny pozosta�ych

surowc�w oraz komponent�w utrzymuj� si� na stabilnym poziomie.
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Koszty wed�ug rodzaj�w w 2011 r.

�r�d�o: Aplisens

5.8%

3.1%

30.1%

8.0%

43.4%

7.8%

1.6%

Amortyzacja Zu�ycie materia��w i energii
us�ugi obce podatki i op�aty
wynagrodzenia ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia
pozosta�e koszty rodzajowe

Akcjonariat

70.9% akcji sp��ki nale�y do sz�stki jej za�o�ycieli, z czego najwi�kszy pakiet 17.15% posiada prezes �urawski.

3 osoby z tego grona s� wci�� obecne w strukturach sp��ki. Opr�cz prezesa �urawskiego s� to: Andrzej

Kobia�ka oraz Miros�aw Karczmarczyk, zasiadaj�cy w radzie nadzorczej. Nale�a� do nich r�wnie� Piotr

Zubkow, zasiadaj�cy w radzie nadzorczej. 16 listopada sp��ka poda�a wiadomo�� o jego �mierci, a posiadany

przez niego pakiet akcji (8.35%) wszed� w posiadanie spadkobierc�w (pozycja pozosta�e). Za�o�yciele sp��ki

posiadali zaraz po debiucie gie�dowym w dniu 25 maja 2009 r. 73.9% akcji, tote� od tego czasu zosta� przez

nich sprzedany jedynie niewielki procent akcji. Na dzie� 29.10.2013 r. free float wynosi� 37.56%, a jeden

fundusz posiada� 5% akcji sp��ki: OFE PZU "Z�ota Jesie�".

Akcjonariat sp��ki na dzie� 29.10.2012

�r�d�o: Aplisens
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Prognozy

Wed�ug sp��ki sytuacja na rynku obecnie poprawia si� i jest lepsza ni� w IVQ 2012 r., dlatego nie nale�y

spodziewa� si� pogorszenia wynik�w w 2013 r.. Przychody na polskim rynku powinny by� raczej p�askie

(+/-2%). Rynki WNP powinna charakteryzowa� dynamika wzrostu zgodna ze strategi� rozwoju, tzn. 20% r/

r. Nie uda si� z kolei zrealizowa� prognozy dla kraj�w Unii Europejskiej, zak�adaj�cej 30% wzrostu sprzeda�y

r/r. Wzrosty w 2013 r. b�d� najprawdopodobniej w okolicach 15% ze wzgl�du na spadaj�cy popyt z kraj�w

po�udniowej Europy, jak r�wnie� ni�sz� ni� spodziewana dynamik� wzrost�w w Niemczech. Pozosta�e kraje

powinny wygenerowa� wy�sze obroty ni� w ubieg�ym roku. Dla nast�pnych lat prognozujemy stopniowy

spadek dynamiki przychod�w na rynkach zagranicznych oraz ustabilizowanie si� wzrostu przychod�w na

rynku polskim na poziomie 2%.

Przewidujemy delikatny spadek mar�y brutto na sprzeda�y w 2013 r. do 40.5% ze wzgl�du na zwi�kszaj�cy

si� udzia� w strukturze sprzeda�y ni�ej mar�owego sprz�tu do pomiaru paliwa w samochodach. Dla nast�pnych

lat prognozujemy ju� wy�szy spadek mar�y w zwi�zku z uruchomieniem nowej fabryki i pocz�tkiem produkcji

ni�ej mar�owych produkt�w (spadek mar�y nie powinien by� jednak znacz�cy ze wzgl�du na korzy�ci

zwi�zane ze specjalizacj� produkcji i nastawieniem na produkcj� seryjn�). Nale�y pami�ta�, i� zysk w 2013

r. mo�e zosta� obci��ony wy�szymi kosztami programu motywacyjnego dla kluczowych pracownik�w

(nawet o 1 mln PLN).

Prognozowane przychody i EBIT

�r�d�o: Notoria, prognozy Millennium DM
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Wycena sp��ki Aplisens
Wycen� sp��ki przeprowadzili�my w oparciu o metod� DCF (zdyskontowanych przep�yw�w pieni��nych)

oraz metod� por�wnawcz� do sp��ek z grupy por�wnawczej. Na podstawie metody DCF uzyskali�my

warto�� sp��ki na poziomie 255.4 mln PLN, czyli 19.9 PLN na akcj�. U�ywaj�c metody por�wnawczej  do

sp��ek z grupy por�wnawczej wycenili�my sp��k� na  249.2 mln PLN (19.4 PLN na akcj�). Obu metodom

przypisali�my r�wne wagi.

Wycena DCF

Do wyceny metod� DCF przyj�li�my m.in. nast�puj�ce za�o�enia, w okresie 2013 - 2022:

� Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy u�yli�my rentowno�ci obligacji

skarbowych

� D�ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2022 roku na poziomie 4.0%

� Premia rynkowa za ryzyko r�wna 5%

� Wsp��czynnik beta na poziomie 1.0

� Ustalili�my stop� wzrostu wolnych przep�yw�w pieni��nych po roku 2022 na 2%

� Mar�e brutto wynosz�c� 39.5% w 2013 r., 39% w 2014 r. oraz jej stopniowy spadek do 36.3% w

2022 r.

� Inwestycje w 2013 r. w wysoko�ci 20 mln PLN oraz 12 mln dla dw�ch kolejnych lat i 11 mln dla 2016

oraz 2017 r. w zwi�zku z budow� fabryki w Radomiu oraz jej stopniow� rozbudow�.

� Ze wzgl�du na dobr� pozycj� got�wkow� oraz prognozowany przez nas cash flow operacyjny nie

przewidujemy zaci�gania przez sp��k� kredytu na inwestycj� w zak�ad w Radomiu.

� Zak�adamy wyp�at� dywidendy z zysku za 2012 oraz 2013 r. na poziomie 25% zysku netto, natomiast

w kolejnych latach podwy�szenie odsetku do 50%, a w dalszej perspektywie do 75% wraz z

zako�czeniem inwestycji, s�u��cych zwi�kszaniu mocy produkcyjnych.

� Zak�adamy, �e sp��ka do 2021 r. osi�gnie 9 mln PLN korzy�ci podatkowych z inwestycji w Specjalnej

Strefie Ekonomicznej (30% warto�ci inwestycji).

Podsumowanie wyceny

Wycena DCF 255.4

Wycena por�wnawcza do sp��ek zagranicznych 249.2

Wycena sp��ki Aplisens 252.3

�r�d�o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.

19.6

Metoda wyceny Wycena (mln PLN) Wycena na 1 akcj� (PLN)

19.9

19.4
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Ze wzgl�du na du�y wp�yw zar�wno rezydualnej stopy wzrostu, jak r�wnie� rezydualnej stopy wolnej od

ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy tak�e jej wra�liwo�� na te parametry.

Bazuj�c na metodzie DCF szacujemy warto�� 1 akcji sp��ki na 20.9 PLN.

Wycena sp��ki metod� DCF

(mln PLN) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 >2021

sprzeda� 91 100 110 120 128 136 142 148 153 157

EBIT (1-T) 16 18 20 22 24 25 26 27 28 29

amortyzacja 5 7 8 8 8 8 9 9 9 9

inwestycje -25 -18 -12 -11 -11 -10 -10 -11 -11 -12

zmiana kap.obrotowego -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2

FCF -8 3 11 15 18 21 22 23 24 25 318

zmiana FCF -215% -136% 303% 35.1% 17.3% 17.6% 7.0% 5.4% 3.2% 2.5% 2.0%

d�ug/kapita� -33.5% -28.5% -25.7% -23.1% -20.9% -19.8% -18.7% -17.8% -17.0% -16.3% -17.0%

stopa wolna od ryzyka 3.2% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.7% 3.8% 3.8% 3.9% 4.0%

premia kredytowa 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

beta 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

koszt d�ugu 5.2% 5.3% 5.4% 5.4% 5.5% 5.5% 5.7% 5.8% 5.8% 5.9% 6.0%

koszt kapita�u 8.2% 8.3% 8.4% 8.4% 8.5% 8.5% 8.7% 8.8% 8.8% 8.9% 9.0%

WACC 9.6% 9.4% 9.4% 9.3% 9.3% 9.3% 9.4% 9.5% 9.5% 9.5% 9.7%

PV (FCF) (7) 2 9 11 11 12 12 11 11 10 143

warto�� DCF (mln PLN) 225 143

d�ug netto 30

wycena DCF (mln PLN) 255

Liczba akcji (mln) 12.8

wycena 1 akcji (PLN) 19.9

�r�d�o: Millennium DM

w tym warto�� rezydualna

Wra�liwo�� wyceny 1 akcji sp��ki na przyj�te za�o�enia

PLN
0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5%

3.0% 19.8 19.6 20.4 21.3 22.4 23.7 25.3
3.5% 18.2 18.9 19.6 20.4 21.4 22.5 23.8
4.0% 17.7 18.2 18.9 19.9 20.4 21.4 22.5
4.5% 17.2 17.7 18.3 18.9 19.6 20.5 21.4
5.0% 16.7 17.2 17.7 18.3 18.9 19.7 20.5

�r�d�o: Millennium DM
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Wycena por�wnawcza

W ycen� por�wnawcz� przeprowadzili�my wzgl�dem zagranicznych sp��ek, produkuj�cych przetworniki

ci�nienia oraz czujnik�w temperatury . Warto�� sp��ki oszacowali�my w oparciu o wska�niki: EV/EBITDA,

EV/EBIT oraz P/E, kt�rym przypisali�my r�wne wagi.

Bazuj�c na metodzie por�wnawczej wyceniamy 1 akcj� sp��ki Aplisens na 19.4 PLN.

Wycena por�wnawcza do sp��ek zagranicznych

2013p 2014p 2015p 2013p 2014p 2015p 2013p 2014p 2015p

EMERSON ELECTRIC CO USA 8.7 8.0 7.8 10.4 9.5 8.8 15.6 14.1 13.1

ABB LTD-SPON ADR Szwajcaria 8.5 7.6 - 10.4 9.3 8.7 13.5 11.6 -
SENSATA TECHNOLOGIES 
HOLDING

Holandia 12.7 11.0 14.0 14.1 12.3 - 14.7 12.3 -
MEASUREMENT SPECIALTIES 
INC

USA 9.6 8.5 6.9 15.3 13.0 9.8 18.2 16.2 12.0

GEFRAN SPA W�ochy 8.6 4.7 3.6 64.8 9.3 5.9 9.6 9.8 6.4

Yokogawa Japonia 10.0 8.6 6.9 12.6 10.4 7.9 34.8 16.2 13.3
SHIBAURA ELECTRONICS CO 
LTD

Japonia 3.2 2.6 2.2 - - - 17.5 9.1 7.6

Mediana 8.7 8.0 6.9 13.3 10.0 8.7 15.6 12.3 12.0

Wyniki sp��ki  (mln PLN) 24.8 29.0 32.0 19.6 22.2 24.5 16.3 19.6 21.7

Wycena na podstawie wska�nik�w (mln PLN) 236 252 244 280 241 235 255 241 260

Wycena (mln PLN)

Wycena 1 akcji (PLN)

�r�d�o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.

19.4

EV/EBITDA EV/EBIT P/E
KrajSp��ka

249



37Apator, Aplisens

Wyniki finansowe sp��ki Aplisens

Rachunek zysk�w i strat (mln PLN)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

przychody netto 69.3 82.0 90.7 100.4 110.5 119.9

koszty wytworzenia 38.8 49.0 54.9 61.2 68.5 75.0

zysk brutto na sprzeda�y 30.5 33.0 35.8 39.1 42.0 45.0

koszty sprzeda�y 1.1 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0

koszty og�lnego zarz�du 12.7 12.9 14.0 14.4 14.8 15.1

zysk (strata) na sprzeda�y 16.7 18.1 19.6 22.2 24.5 26.9

pozosta�a dzia�alno�� operacyjna -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EBITDA 20.0 21.8 24.8 29.0 32.0 34.7

EBIT 16.4 18.1 19.6 22.2 24.5 26.9

saldo finansowe -2.1 0.8 0.6 0.6 0.9 1.3

zysk przed opodatkowaniem 14.3 18.8 20.2 22.9 25.4 28.1

podatek dochodowy 2.8 3.9 3.8 3.2 3.7 4.2

zysk netto 12.0 14.7 16.3 19.6 21.7 23.9

EPS 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9

Bilans (mln PLN)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

aktywa trwa�e 41.0 47.5 67.3 78.5 83.0 86.1

warto�ci niematerialne i prawne 2.8 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0

rzeczowe aktywa trwa�e 35.3 41.6 61.6 73.0 77.6 80.9

inwestycje d�ugoterminowe 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

aktywa obrotowe 65.5 74.2 68.0 73.4 81.8 93.0

zapasy 18.2 23.4 25.8 28.3 30.9 33.6

nale�no�ci 19.5 19.1 21.3 23.8 26.5 28.8

inwestycje kr�tkoterminowe 26.5 30.1 19.3 19.6 22.8 29.0

rozliczenia mi�dzyokresowe 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

aktywa razem 106.5 121.7 135.3 151.9 164.9 179.2

kapita� w�asny 94.0 107.3 120.0 135.5 147.4 160.5

zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 12.1 14.4 15.3 16.4 17.5 18.7

rezerwy na zobowi�zania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

zobowi�zania d�ugoterminowe 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

zobowi�zania kr�tkoterminowe 11.3 13.7 14.6 15.7 16.7 18.0

rozl. mi�dzyokresowe i inne zobowi�zania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

pasywa razem 106.5 121.7 135.3 151.9 164.9 179.2

BVPS 7.3 8.4 9.3 10.5 11.5 12.5

�r�d�o: Prognozy Millennium DM
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Cash flow (mln PLN)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

wynik netto 12.0 14.7 16.3 19.6 21.7 23.9

amortyzacja 3.7 3.7 5.2 6.7 7.5 7.9

zmiana kapita�u obrotowego -2.7 -1.3 -3.7 -4.0 -4.3 -3.7

got�wka z dzia�alno�ci operacyjnej 12.9 16.4 17.9 22.4 25.0 28.1

inwestycje (capex) -6.8 -10.4 -25.0 -18.0 -12.0 -11.0

got�wka z dzia�alno�ci inwestycyjnej -13.1 -10.4 -25.0 -18.0 -12.0 -11.0

wyp�ata dywidendy -38.5 -3.2 -3.7 -4.1 -9.8 -10.8

emisja akcji 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

zmiana zad�u�enia -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

got�wka z dzia�alno�ci finansowej 0.0 -3.2 -3.7 -4.1 -9.8 -10.8

FCF 6.1 6.6 -7.1 4.4 13.0 17.1

DPS 3.0 0.2 0.3 0.3 0.8 0.8

CEPS 1.2 1.4 1.7 2.1 2.3 2.5

FCFPS 0.5 0.5 -0.6 0.3 1.0 1.3

Wska�niki (%)

2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

zmiana sprzeda�y 15.9 18.4 10.6 10.6 10.1 8.6

zmiana EBITDA 34.7 8.5 13.9 16.9 10.4 8.6

zmiana EBIT 36.0 10.4 8.3 13.6 10.1 9.8

zmiana zysku netto 24.0 22.4 11.2 20.2 10.4 10.2

mar�a EBITDA 28.9 26.5 27.3 28.9 28.9 29.0

mar�a EBIT 23.6 22.0 21.6 22.2 22.1 22.4

mar�a netto 17.3 17.9 18.0 19.6 19.6 19.9

sprzeda�/aktywa (x) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

d�ug / kapita� w�asny 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

odsetki / EBIT -12.7 4.2 3.1 2.9 3.8 4.8

stopa podatkowa 19.9 20.5 19.0 14.1 14.6 15.0

ROE 13.8 14.6 14.4 15.4 15.3 15.5

ROA 13.7 13.8 13.4 14.5 14.3 14.5

(d�ug) got�wka netto (mln PLN) 26.4 30.1 19.3 19.6 22.8 28.0

�r�d�o: prognozy Millennium DM



Obja�nienia terminologii fachowej u�ytej w raporcie
EV - wycena rynkowa sp��ki + warto�� d�ugu odsetkowego netto
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
WNB - wynik na dzia�alno�ci bankowej
P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcj� powi�kszonego o amortyzacj� na akcj�
P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcj�
P/BV - stosunek ceny akcji do warto�ci ksi�gowej na 1 akcj�
ROE - stopa zwrotu z kapita��w w�asnych
ROA - stopa zwrotu z aktyw�w
EPS - zysk netto na 1 akcj�
CEPS - warto�� zysku netto i amortyzacji na 1 akcj�
BVPS - warto�� ksi�gowa na 1 akcj�
DPS - dywidenda na 1 akcj�
NPL - kredyty zagro�one

Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A.
KUPUJ - uwa�amy, �e akcje sp��ki posiadaj� ponad 20% potencja� wzrostu
AKUMULUJ - uwa�amy, �e akcje sp��ki posiadaj� ponad 10% potencja� wzrostu
NEUTRALNIE - uwa�amy, �e cena akcji sp��ki pozostanie stabilna (+/- 10%)
REDUKUJ - uwa�amy, �e akcje sp��ki s� przewarto�ciowane o 10-20%
SPRZEDAJ - uwa�amy, �e akcje sp��ki s� przewarto�ciowane o ponad 20%
Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi�zuj� 6 miesi�cy od daty
wydania, o ile wcze�niej nie zostan� zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje
aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale�no�ci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.

Stosowane metody wyceny
Rekomendacja sporz�dzona jest w oparciu o nast�puj�ce metody wyceny (wybrane 2 z 3):
Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieni��nych) - metoda uznawana za najbardziej
odpowiedni� do wyceny przedsi�biorstw. Wad� metody DCF jest wra�liwo�� otrzymanej w ten spos�b
wyceny na przyj�te za�o�enia dotycz�ce zar�wno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Metoda por�wnawcza (por�wnanie odpowiednich wska�nik�w rynkowych, przy kt�rych jest notowana sp��ka z podobnymi wska�nikami dla innych firm z tej samej bran�y b�d� bran� pokrewnych) - lepiej ni� metoda
DCF odzwierciedla postrzeganie bran�y, w kt�rej dzia�a sp��ka, przez inwestor�w. Wad� metody por�wnawczej jest wra�liwo�� na dob�r przyj�tej grupy por�wnawczej oraz por�wnywanych wska�nik�w, a tak�e wysoka
zmienno�� wyceny w zale�no�ci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale�niaj�cy w�a�ciwy wska�nik P/BV od rentowno�ci sp��ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni� do wyceny bank�w.
Wad� tej metody jest wra�liwo�� otrzymanej w ten spos�b wyceny na przyj�te za�o�enia dotycz�ce zar�wno samej firmy (zyskowno��, efektywno��), jak i jej otoczenia makroekonomicznego.

Powi�zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze sp��k� b�d�ca przedmiotem niniejszego raportu.
Millennium Dom Maklerski S.A. pe�ni funkcj� animatora rynku dla sp��ek: Aplisens, Ciech, Sygnity, Wielton, Skyline, Hawe, Mieszko, PGE. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy pe�ni� funkcj� oferuj�cego
w trakcie oferty publicznej dla akcji sp��ek: Ciech, Gastel-�urawie, Enel-Med od kt�rych otrzyma� wynagrodzenie z tego tytu�u. Millennium TFI S.A., sp��ka zale�na Millennium Dom Maklerski S.A., posiada 6.45% akcji,
Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A.  oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Pomi�dzy Millennium Dom Maklerski S.A., a sp��kami b�d�cymi przedmiotem niniejszego raportu  nie wyst�puj� �adne inne powi�zania o kt�rych
mowa w Rozporz�dzeniu Rady Ministr�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi�cych rekomendacje dotycz�ce instrument�w finansowych lub ich emitent�w, kt�re by�yby znane sporz�dzaj�cemu
niniejsz� rekomendacj� inwestycyjn�.

Pozosta�e informacje
Nadz�r nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz�dzi�y rekomendacje, informacja
o stanowiskach os�b sporz�dzaj�cych jest zawarta w g�rnej cz��ci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym g�rnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat� sporz�dzenia oraz dat�
pierwszego udost�pnienia. Nie wyst�pi�y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz�ce metod i podstaw wyceny przyj�tych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrument�w
finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, �e zosta�o to wyra�nie zaznaczone w tre�ci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta�a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A.
wy��cznie na potrzeby klient�w Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papier�w warto�ciowych, mo�e by� ona tak�e dystrybuowana za pomoc� �rodk�w masowego przekazu, na podstawie
ka�dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia�u w ca�o�ci lub w cz��ci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione.
Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mog� zosta� bezpo�rednio lub po�rednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Niniejsza publikacja zosta�a przygotowana z dochowaniem nale�ytej staranno�ci i rzetelno�ci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, �e s� one w pe�ni dok�adne
i kompletne. Podstaw� przygotowania publikacji by�y wszelkie informacje na temat sp��ki, jakie by�y publicznie dost�pne i znane sporz�dzaj�cemu do dnia jej sporz�dzenia. Przedstawione prognozy s� oparte wy��cznie
o analiz� przeprowadzon� przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnie� ze sp��k� b�d�c� przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj� si� na szeregu za�o�e�, kt�re w przysz�o�ci mog� okaza�
si� nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela �adnego zapewnienia, �e podane prognozy sprawdz� si�. Inwestowanie w akcje sp��ki (sp��ek) wymienionych w niniejszej analizie wi��e si� z szeregiem ryzyk
zwi�zanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem st�p procentowych, kt�rych wyeliminowanie jest praktycznie niemo�liwe.
Tre�� rekomendacji nie by�a udost�pniona sp��ce b�d�cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu  dokonywana jest w zale�no�ci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.
Millennium Dom Maklerski S.A. mo�e �wiadczy� us�ugi na rzecz firm, kt�rych dotycz� analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody poniesione w wyniku decyzji podj�tych na podstawie
informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
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Ul. �aryna 2A, Harmony Office Center IIIp
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Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 2012 roku

Liczba rekomendacji % udzia�

Kupuj 5 21%

Akumuluj 9 38%

Neutralnie 9 38%

Redukuj 1 4%

Sprzedaj 0 0%
24

Kupuj 1 20%

Akumuluj 3 60%

Neutralnie 1 20%

Redukuj 0 0%

Sprzedaj 0 0%

*ostatnie 12 miesi�cy, ��cznie ze sp��kami, dla kt�rych MDM S.A. pe�ni funkcj� animatora

Struktura rekomendacji dla sp��ek, dla kt�rych Millennium DM S.A. 

�wiadczy� us�ugi z zakresu bankowo�ci inwestycyjnej*


