PEGAS NONWOVENS SA
Ondřej Moravanský
analytik
moravansky@cyrrus.cz

PEGAS NONWOVENS SA
Flash analýza výsledků za 1Q 2009

Flash analýza výsledků za 1Q 2009

Společnost Pegas Nonwovens SA zveřejnila své konsolidované výsledky
hospodaření za první čtvrtletí roku 2009 dnes před zahájením obchodování na
pražské burze.
Přehled výsledků hospodaření společnosti Pegas Nonwovens za 1Q2009
tis. eur

Základní informace
Datum
28.5. 2009
Poslední záv. kurz
340 CZK
Vydaných akcií
9,229 mil. ks
Tržní kapitalizace
3,3 mld. CZK
52 týdenní max.
513 CZK
52 týdenní min.
166 CZK
Beta vs. PX
0,78
Váha v PX
0,52%
Bloomberg
PEGAS:CP
Reuters
PGSNsp.PR
Zdroj: Bloomberg, Reuters

Akcionářská struktura
Management společnosti
1,6%
Free float
98,4%
Zdroj: Pegas Nonwovens
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Tržby

35 662

33 150

37 754

-5,5%

7,6%

EBITDA

14 018

13 147

10 476

33,8%

6,6%

EBIT

10 206

9 341

6 405

59,3%

9,3%

Čistý zisk

6 769

5 270

11 567

-41,5%

28,4%

Zdroje: CYRRUS, a. s., Pegas Nonwovens

Pro tento kvartál se očekávalo, že hospodaření bude dobré, a to díky „doběhu“
dlouhodobých kontraktů na prodej produkce (které neodráží tak rychle pokles cen
vstupů) a také díky doprodeji zásob neprodaných v minulém čtvrtletí. Zveřejněné
výsledky však naše očekávání ještě překonaly. Společnost vykázala tržby ve výši
35,7 mil, eur, meziročně tak zaznamenala pokles tržeb o 5,5%, ovšem o 11%
překonala tržby minulého čtvrtletí.
Na úrovni nákladů se projevil zejména sledovaný pokles cen polymerů (polyethylenu
a polypropylenu), kdy náklady na spotřebu materiálu a služeb klesly na 20,1 mil. eur
(cca -22% y/y), naše odhady hovořily o nákladech mírně nižších. V rámci našich
odhadů se pak pohybovaly osobní náklady a ostatní provozní výnosy/náklady.
Provozní zisk EBITDA tak meziročně narostl o 34% na 14,0 mil. eur, a i když jsme
odhadovali nižší náklady, tak díky vysokým tržbám i tato položka překonala naše
odhady. Částka odpisů odpovídala našim očekáváním, proto naše odhady překonal i
provozní zisk EBIT, ten dosáhl 10,2 mil. eur (+59% y/y). Nižší než námi očekávané
byly kurzové náklady (2,7 mil. eur, my jsme odhadovali 3,2 mil. eur), úrokové náklady
překvapení nepřinesly a tedy i na úrovni čistého zisku došlo také k překonání odhadů,
kdy společnost vykázala zisk 6,8 mil. eur, což znamená meziroční nárůst o 28%. Na
všech úrovních výsledovky tak společnosti překonala naše odhady a to téměř
výhradně díky vyšším než očekávaným tržbám. Výsledky společnosti za první čtvrtletí
roku 2009 tak nelze hodnotit jinak než pozitivně.

450
400
350
300
250
200
150

28
.5
.2
00
8
28
.6
.2
00
8
28
.7
.2
00
8
28
.8
.2
00
8
28
.9
.2
00
8
28
.1
0 .2
00
8
28
.1
1 .2
00
8
28
.1
2 .2
00
8
28
.1
.2
00
9
28
.2
.2
00
9
28
.3
.2
00
9
28
.4
.2
00
9
28
.5
.2
00
9

100

Zdroj: Bloomberg

Společnost také potvrdila dříve oznámené výhledy, a to pokles ročního EBITDA až o
10%. To samozřejmě na první pohled výrazně kontrastuje s výsledkem EBITDA
tohoto kvartálu (+34%). Za tímto rozdílem stojí očekávaný budoucí vývoj na trhu
netkaných textilií, kdy díky dlouhodobým kontraktům (které v dalších kvartálech již
nebudou platné) dojde v příštích kvartálech ke snížení cen produkce, které tak
s časovým zpožděním kopírují ceny vstupů, tj. polymerů (ty se pak primárně odvíjí od
cen ropy). Již nyní tak s velkou pravděpodobností víme, že tento kvartál bude na
úrovni tržeb lepší než všechna letos následující čtvrtletí. Odpovídají tomu také ony
potvrzené výhledy poklesu EBITDA.
Společnosti také oznámila navrhovanou výši dividendy, a to 0,90 eur na akcii
(aktuální div. výnos cca 6,7%), což odpovídá našim odhadům a je v souladu
s dřívějšími tvrzeními společnosti, společnost také potvrdila, že i přes současnou
situaci v ekonomice a bankovnictví nemění svoji dlouhodobou dividendovou politiku.
Rozhodný den prozatím nebyl konkretizován, společnost však počítá s výplatou ve 3.
čtvrtletí. Dne 15. června proběhne valná hromada společnosti, vzhledem k tomu že
účetně jsou dividendy vypláceny z účtu emisního ážia a nikoliv ze zisku, nepodléhá
výplata dividendy schválení na valné hromadě.
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Výhrada (disclaimer): Informace a investiční doporučení jsou výstupem společnosti CYRRUS, a.s.,
obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 („společnost“). Společnost je členem Burzy
cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Společnost podléhá
regulaci a dohledu České národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila
přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich
správnost. Pokud jsou v investičním doporučení uvedeny informace, které se vztahují k budoucím
událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech společnosti nebo důvěryhodných zdrojů.
Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významně lišit. Informace
mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané
otázce či tématu. Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby v něm uvedené ke dni
zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn investičního
doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic do
jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného
rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří o jakémkoliv
výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv
investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně
investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského
zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo
uveřejnění informací třetími osobami.
Upozornění na možné zájmy a střetů zájmů (disclosure): Společnost nemá podíl větší než 5% na základním
kapitálu žádného emitenta finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent
finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl větší než 5% na základním
kapitálu společnosti. Společnost nemá s žádným emitentem finančních nástrojů uzavřenu dohodu týkající se
tvorby a šíření investičních doporučení. Emitenti finančních nástrojů kotovaných na regulovaných trzích
nejsou společností seznamováni s investičními doporučeními před jejich vydáním. Společnost má zájem o
uzavírání smluvních vztahů s emitenty finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích.
Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené
práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních
doporučení nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního směru a
stupně. Společnost uplatňuje v rámci organizace vnitřního provozu vnitřní předpisy, která brání vzniku střetu
zájmů ve vztahu k investičním doporučením. Toho je dosahováno zejména důsledným dodržováním
čínských zdí mezi jednotlivými organizačními útvary společnosti.
Bližší informace o společnosti, službách a analytické zpravodajství je možno nalézt na http://www.cyrrus.cz.
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