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  Pociąg z forsą DANE FINANSOWE [mln PLN] 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 
Przychody 380,4 415,7 775,4 1 064,6 716,4 823,8 

zmiana r/r -9,2% 9,3% 86,5% 37,3% -32,7% 15,0% 
Zysk brutto ze sprzedaży 22,9 24,3 48,4 62,9 41,8 48,4 

marża brutto 6,0% 5,8% 6,2% 5,9% 5,8% 5,9% 
EBITDA 20,2 21,4 43,2 55,6 38,8 45,0 

marża EBITDA 5,3% 5,1% 5,6% 5,2% 5,4% 5,5% 
EBIT 9,4 10,7 32,6 42,6 24,6 30,3 

marża EBIT 2,5% 2,6% 4,2% 4,0% 3,4% 3,7% 
Zysk (strata) netto 5,6 4,8 25,0 30,4 16,6 21,8 

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

P/E  (x) 51,9 60,6 11,6 9,5 17,5 13,3 
P/BV (x)  2,5 2,4 1,4 1,3 1,3 1,2 
EV/EBITDA (x) 16,1 12,4 2,5 4,7 5,8 4,4 
EV/FCF (x) - 3,7 0,9 - 5,8 4,4 
DY 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 5,2% 3,8% 
Źródło: spółka, DM BPS 

 

TORPOL (TOR) 
Cena bieżąca [PLN] 12,6 
Wycena końcowa [PLN] 14,8 
Potencjał  17,4% 
Rekomendacja KUPUJ 
    

Podstawowe dane   
Kapitalizacja [mln PLN] 290,3 
Ilość akcji [mln szt.] 23,0 
Max/min 52 tyg. [PLN]                13,25/8,22 
Dzienny obrót [3M, tys. PLN] 354,9 
    
Struktura akcjonariatu 

TF Silesia 38,0% 
Pioneer Pekao IM 9,6% 
PKO TFI 8,7% 
Altus TFI 5,5% 
Noble TFI 5,1% 
Pozostali 33,1% 
Free float 62,0% 

   
Stopa zwrotu [%] 

1M  |     3M     |     6M     |   YTD 
        11,9%  |   31,7%  |   38,1%  |  26,8% 

 

Ok. 60 mld PLN w Polsce i ok. 80 mld PLN w Norwegii to kwoty nakładów inwestycyjnych na 
budownictwo kolejowe w latach 2014-2023. Tak wysokie wydatki infrastrukturalne stanowią duży 
potencjał, który naszym zdaniem Torpol będzie w stanie wykorzystać. Obniżenie wydatków 
infrastrukturalnych na budownictwo kolejowe w roku 2016 z pewnością przełoży się na obniżenie 
zrealizowanej przez spółkę sprzedaży. Uważamy jednak, że część tej obniżki będzie zniwelowana 
przez dodatkowe kontrakty z rynku norweskiego. Dodatkowo zwracamy również uwagę na 
utrzymywaną dyscyplinę kosztową oraz umiejętne zarządzanie kapitałem obrotowym, a przez to 
dobrą sytuację finansową Torpolu. To wszystko sprawia, że jesteśmy pozytywnie nastawieni do tej 
spółki i rozpoczynamy wydawanie rekomendacji od zaleceniem KUPUJ z ceną docelową 14,8 PLN 
(potencjał +18,7%).      
 

Portfel zamówień o wysokiej wartości. Na koniec roku 2014 spółka posiadała portfel zleceń o 
wartości ok. 1,6 mld PLN i duration 1,42 roku. Uważamy, że ok. 1 mld PLN z tego backlogu jest do 
wykonania w tym roku. Razem z przewidywanymi przez nas robotami dodatkowymi (konieczność 
rozliczenia funduszy UE przez PKP PLK) przychody ze sprzedaży wzrosną naszym zdaniem w tym roku 
do ponad 1,06 mld PLN (+37% r/r). Szacujemy, że na rok 2016 w aktualnym portfelu zamówień jest 
ok. 530 mln PLN. W związku z relatywnie mniejszą ilością rozpisanych przetargów kolejowych w roku 
obecnym skompletowanie tak wysokiego portfela zamówień na rok 2016 będzie naszym zdaniem 
trudne. Przewidujemy dlatego, że sprzedaż w tym okresie spadnie do ponad 0,7 mld PLN (-33% r/r). 
Uważamy, że przewidywaną przez nas lukę w przetargach kolejowych w 2016 mogą zastąpić 
kontrakty wygrane na rynku norweskim. Obecnie są to jeszcze zlecenia o niskiej wartości, lecz 
zauważalny jest w ostatnim czasie wzrost ich wartości (m.in. kontrakt w Oslo za ok. 80 mln PLN). 
Torpol już aktualnie bierze udział w przetargach o jeszcze większej wartości na tym rynku. Uważamy, 
że rok 2017 i następne przyniosą znaczne wzrosty obrotów związane z nowymi przetargami od PKP 
PLK oraz z coraz większym portfelem zamówień z rynku norweskiego.  
 

Mniej rentowny kontrakt powodem obniżenia marży w obecnym roku. Realizowany na niższej 
marży kontrakt Rail Baltica będzie głównym powodem obniżenia rentowności grupy w roku 2015. 
Przewidujemy, że w obecnym roku marża brutto ze sprzedaży spadnie o 0,3 p.p. r/r do ok. 5,9%. 
Uważamy, że większa ilość wysokomarżowych kontraktów w Norwegii będzie szansą na zwiększenie 
rentowności w następnych latach. Chcemy zwrócić uwagę na niskie koszty stałe, jakie generuje 
spółka (SGA w roku 2015 prognozujemy na ok. 1,8% przychodów). 
  

Zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy powodem pogorszenia sytuacji gotówkowej w 
roku 2015. Konsekwencją rozłożenia prac na głównych kontraktach spółki (Rail Baltica, Łódź 
Fabryczna) będzie naszym zdaniem zwiększenie kapitału obrotowego w roku 2015. Rezultatem tego 
będą ujemne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w tym okresie. Sądzimy, że wpłynie to 
także negatywnie na sytuację gotówkową spółki. Na koniec 2014 Torpol posiadał gotówkę netto w 
wysokości ok. 184 mln PLN. Uważamy, że na koniec obecnego roku ilość posiadanej przez spółkę 
gotówki znacznie się obniży. Przewidujemy, że w następnych latach zmniejszy się ilość środków 
zaangażowanych w kapitał obrotowy i spółka pokaże dodatnie przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej.    
 

Duże wydatki inwestycyjne w roku 2015. W związku z planami zwiększenia przychodów na rynku 
norweskim, Torpol musi przeprowadzić konieczne do tego inwestycje. Mają one dotyczyć w dużej 
mierze rozbudowy parku maszynowego. Szacujemy, że nakłady te mogą sięgnąć ok. 30 mln PLN w 
roku obecnym. Finansowane mają być w połowie środkami własnymi (pozyskanymi z ostatnio 
przeprowadzonej emisji akcji) oraz długiem odsetkowym (leasing finansowy). 
 

Stabilna dywidenda. Prognozujemy, że spółka wypłaci w tym roku ok. 50% z wygenerowanego w 
poprzednim roku zysku netto, co da DPS’15=0,54 PLN (DY’15=4,3%). W związku z rekordowymi 
zyskami spodziewamy się także wysokiej dywidendy w następnym roku w kwocie DPS’16=0,64 PLN 
(DY’15=5,2%).   
 
 

Analityk 
Marek Straszak 
marek.straszak@dmbps.pl 
tel. (22) 53 95 540 

 

Profil firmy  

Torpol jest jedną z największych firm 
budowlanych działających w segmencie 
budownictwa kolejowego i tramwajowego. 
Głównym zleceniodawcą grupy jest PKP PKL. 
Spółka generuje przychody w Polsce i w 
Norwegii.  
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TORPOL SA (YTD = 26,8%) 
WIG (YTD = 7,9%) 

Backlog [mln PLN] 
  2015 2016 2017 
  1000 530 70 

Duration (lata) 1,42     

Zaraportowana wartość kontraktów 
podpisanych od początku roku 27 
Źródło: Spółka, DM BPS 

 


