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EZ, a.s. oznámí své konsolidované hospodá ské výsledky za celý rok
2006 dne 22. února 2007.

VÝHLED HOSPODA ENÍ
Datum
Aktuální kurs
Vydaných akcií
Tržní kapitalizace
Free float
52 týdenní max.
52 týdenní min.
Beta
Váha v PX–50

16.2.2007
922,40 K
592,21mil. ks
546,26 mld. K
32%
1 013 K
515,7 K
1,36
25%
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2006e
152 243
88 632
63 611
41,8%
23 227
40 385
26,5%
37 227
7 929
21,30%
29 298

2005
125 083
74 926
50 157
40,1%
20 738
29 419
23,5%
27 323
5 025
18,4%
22 298
Zdroj: Cyrrus, a.s. a
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Po así je jako na houpa ce a na
konci roku p estalo EZu p át, eská
ekonomika stále pomává
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18,3%
26,8%
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37,3%
36,2%
57,8%
31,4%
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Konsolidované výsledky spole nosti EZ za celý rok by m ly zejména
potvrdit zvyšující se efektivitu celé skupiny firem. Za pokra ujícím r stem
ziskovosti Skupiny EZ v tomto období by m lo op t stát zejména udržení
stále vysokých marží z výroby i distribuce elektrické energie. Stále platí, že
energie od p elomu rok 2005 a 2006 podražila pr m rn o více než 10%.
Letošní po así je jako na horské dráze - po mimo ádn tuhé zim p išlo
extrémn teplé léto na n jž navázala zima, pro kterou se hledá složit
historická paralela, zpomalení spot eby se však nedostavuje zejména díky
rychle rostoucí eské (6,1%) a slovenské ekonomice (9,2%), stejn jako
hospoda ení v sousedním N mecku (2,7%). Objem prodané energie loni
stoupl o 2,7%. V rámci procesu realizací projektu VIZE 2008 dochází také
ke zvýšení provozní efektivity, kterou by letos podpo ily také mírn nižší
náklady na výrobu, v oblasti náklad na nákup energie. Skupinu EZ zdobí i
nov
nakoupené akvizice, p edlo ský nákup Severo eských dol ,
distribu ních firem v Bulharsku a Rumunsku na jejichž datech každým
kvartálem sledujeme zlepšení (nap . na bázi distribuované energie na
zam stnance a populárních EBITDA marží). Ke konsolidace polských
elektráren – Skawina a Elcho došlo až v pr b hu roku a op t tak komplikují
meziro ní srovnání.
O ekáváme r st tržeb skupiny o 21,7% (y/y) na 152,24 mld. K v d sledku
vyšší velkoobchodní marže, efektivn jšího nasazování nízko nákladových
zdroj a vyšším globálním cenám elektrické energie. V nákladové oblasti se
krom nižších náklad na výrobu projeví i vyšší osobní náklady (13,53mld.
K ), které vyplývají zejména ze zvýšení po tu zam stnanc skupiny a r st
osobních náklad v R je trend, který si firma p inesla z minulého roku.
Nákladov záporné znaménko a vylepšení bilance by m ly p inést i
pokra ující prodeje emisních povolenek. Náklady by tak m ly stoupnout o
výrazných 18,3% (y/y) na 88,63 mld. K . Odpisy by m ly vzr st o 12,0% (y/y)
na 23,23 mld.K zejména díky Electrica Oltenia a bulharským distribu ním
firmám, v R však odpisy stále stagnují. Podle t chto ukazatel je vid t, že
EBITDA by m la dosáhnout hodnoty 63,61 mld.K (+26,8% y/y), EBITDA
marže pak iní 41,8% a ukazuje lehký pokles oproti výsledk m za 3Q06
(42,5%).
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Na bázi provozního zisku by m la EBIT marže ukázat stále solidních 26,5%
a provozní zisk pak 40,39 mld. K (37,3%)
Finan ní položky pod provozním
ziskem jsou vždy otazníkem

Finan ní položky pod provozním ziskem jsou vždy áste n otazníkem a
moc dobrých zpráv z ejm nep inesou, ostatní náklady a výnosy by m ly
mírn stoupnout kv li vysokým nákladovým úrok m (1 980 milion ) a
úrok m z jaderných rezerv. Mírné zm ny zp sobí i restrukturalizace celé
skupiny EZu a prodeje, i vým ny n kterých jejích sou ástí.
Zisk p ed zdan ním by m l init 37,23 mld. K (36,2% y/y) a p i o ekávané
efektivní da ové sazb 21,3% predikujeme r st istého zisku o 31,4% na
29,3 mld. K .

TRŽNÍ KONSENZUS
Konsensus je mírn vyšší než naše
odhady na bázi tržeb, ale naše
predikce zisku jej výrazn p evyšuje

mld. K
Tržby
EBITDA
EBIT
istý zisk

odhady
CYRRUS
152,24
63,61
40,39
29,3

odhady trhu medián
154,07
64,02
40,53
28,21

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Odhady spole nosti Cyrrus, a.s. jsou mírn nižší než tržní konsensus
v oblasti tržeb, ovšem zejména díky našemu o ekávání zlepšení nákladové
stránky hospoda ení a nízké efektivní da ové sazb , jsou naše predikce
zisku o tém jednu miliardu vyšší než je tržní shoda. Vycházíme i z faktu,
že EZ sice sám predikoval jen 28,5 miliard istého zisku, ale bude se chtít
jako vždy na konci roku vytáhnout. Investo i si však již pomalu všímají, že
mezikvartální r sty nejsou tak markantní jako tomu bylo v minulých letech.
P edpokládáme, že tyto výsledky podpo í spole nost v druhé cest nad
tisícikorunovou psychologickou bariéru.
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Výhrada (disclaimer): Informace a investi ní doporu ení jsou výstupem spole nosti CYRRUS, a.s.,
obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veve í 111 („spole nost“). Spole nost je lenem Burzy
cenných papír Praha, a.s. („BCCP“) a podléhá regulaci a dohledu eské národní banky. Spole nost erpá
informace z d v ryhodných zdroj a vynaložila p im enou pé i, aby informace nebyly nepravdivé i
zavád jící, nicmén nikterak nezaru uje jejich správnost. Pokud jsou v investi ním doporu ení uvedeny
informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na p edpokladech a výpo tech
spole nosti nebo d v ryhodných zdroj . Skute nosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených
informací významn lišit. Informace mohou být zjednodušeny, nebo mají sloužit výhradn k vytvo ení
obecné a základní p edstavy o dané otázce i tématu. Informace nelze považovat za návrhu na koupi
a/nebo prodej jakéhokoliv investi ního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podn tu nebo návrhu na
uzav ení smlouvy. Investi ní doporu ení p edstavuje názor spole nosti nebo osoby v n m uvedené ke dni
zve ejn ní a m že být zm n no bez p edchozího upozorn ní. Interval budoucích zm n investi ního
doporu ení není možné p edem stanovit. Investo i jsou povinni se o výhodnosti obchod a investic do
jakýchkoli finan ních nástroj rozhodovat samostatn , a to na základ náležitého zvážení ceny,
p ípadného rizika a vlastní právní, da ové a finan ní situace. Pokud se v investi ním doporu ení hovo í o
jakémkoliv výnosu, je vždy t eba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos
budoucích, že jakákoliv investice v sob zahrnuje riziko kolísání hodnoty a zm ny sm nných kurs a že
návratnost p vodn investovaných prost edk ani výše zisku není zaru ena. Obsah dokumentu je chrán n
dle autorského zákona, majitelem autorských práv je spole nost. Spole nost nenese odpov dnost za ší ení
nebo uve ejn ní informací t etími osobami.
Upozorn ní na možné zájmy a st et zájm (disclosure): Spole nost není tv rcem trhu na žádné emisi,
nicmén nevylu uje, že se v budoucnu m že stát tv rcem trhu kotující vybrané emise za azené
k obchodování na BCCP. Spole nost nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta
finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent finan ních nástroj , jež
jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu spole nosti.
Spole nost nemá s žádným emitentem finan ních nástroj uzav enu dohodu týkající se tvorby a ší ení
investi ních doporu ení. Emitenti finan ních nástroj kotovaných na regulovaných trzích nejsou
spole ností seznamováni s investi ními doporu eními p ed jejich vydáním. Spole nost má zájem o
uzavírání smluvních vztah s emitenty finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích.
Odm na osob, které se podílejí na tvorb investi ních doporu ení, je závislá zejména na kvalit odvedené
práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spole nosti. Osoby, které se podílejí na tvorb
investi ních doporu ení nejsou finan n ani jinak motivovány k vydání investi ních doporu ení
konkrétního sm ru a stupn . Spole nost uplat uje v rámci organizace vnit ního provozu vnit ní p edpisy a
vnit ní kontrolu, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením.
Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na http://www.cyrrus.cz.
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