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Datum
Aktuální kurs
Vydaných akcií
Tržní kapitalizace
Free float
52 týdenní max.
52 týdenní min.
Beta
Váha v indexu PX

26.4.2007
612 K
322,09 mil. ks
197,1 mld. K
60,3 mld. K
627,5 K
384,8 K
0,80
17,9%

Spole nost Telefónica O2 CR dnes (26.4.2007) po uzav ení trhu zve ejnila
konsolidované výsledky hospoda ení dle IFRS za první kvartál roku 2007.

mld. K
Tržby
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15,18
7,04
3,19
2,31

14,83
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2,4
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o ekávání
Cyrrus

medián

15,1
6,76
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2,14

15,1
2,95
2,21
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Telefónica, S.A.
69,4%
Free float
30,6%

VÝSLEDKY ZA 1Q2007
Tržby
15,18 mld. K
OIBDA
7,04 mld. K
EBIT
3,19 mld. K
istý zisk
2,31 mld. K

Tržby spole nosti Telefónica O2 CR za první kvartál roku 2007 mírn p ekro ily
o ekáváním trhu o 0,5%. U pevných linek pokra oval trend rychlého úbytku p ípojek
(-18,7% y/y) a s ním i výnos z hovorného. Nep ekvapil také vysoký úbytek tržeb
z vytá eného internetu (-60,6% y/y), který byl ale dostate n nahrazen velmi rychle
rostoucími výnosy z ADSL (+51,1%). Celkové výnosy z internetových služeb podle
našeho o ekávání dosáhly 951 mil. K a meziro ního r stu 20,5% p i meziro ním
r stu p ípojek o 54% na 437 tisíc. Stále se tak ukazuje, že internetoví zákazníci
neváhají s p echodem od pomalého vytá eného p ipojení k vysokorychlostním
službám a nevadí jim za n platit m sí ní paušály. Celkové tržby z pevných linek
poklesly proti stejnému období lo ského roku pouze o 0,2%, p í inou bylo p edevším
omezené využití hlasových služeb (ochozích i p íchozích) a to jak domácích tak i
mezinárodních.
Prakticky podle našeho o ekávání dopadly tržby v segmentu mobilním, kde celkové
výnosy vzrostly o 4,7% na více než 7,6 mld. K . Poprvé v historii firmy tak v prvním
kvartále p ekonaly výnosy mobilní tržby z pevných linek. Významný r st zaznamenaly
hlasové služby (5,4% y/y), to jsme však v sílící konkurenci na eském trhu o ekávali.
Výsledek ale hlavn vylepšovaly služby s p idanou hodnotou, mezi které m žeme
za adit MMS a služby internetu a dat. Stejn jako u linek pevných se da ilo hlavn
internetu, který dokázal meziro n posílit o 18,3% když se zde projevily další
výhodné nabídky O2. Celkový po et zákazník proti kvartálu tvrtému poklesl o 0,5%
na 4,84 mil. Spole nost zaznamenala 3,9% úbytek zákazník p edplacených služeb a
na druhé stran 4,9% nár st uživatel p edplacených tarif . Tento vývoj plyne ze
snahy mobilních operátor upsat si své zákazníky na delší období a p evést je
z p edplacených služeb na tarify. Pokles celkového po tu zákazník dokazuje, že je
Telefónica vystavena stále v tší konkurenci a své zákazníky pomalu za íná ztrácet.
Na úrovni provozních náklad dosáhla spole nost OIBDA marže 46,6% a p ekonala
tak naše o ekávání ve výši 44,8% pom rn výrazn . D vodem tohoto rozdílu jsou
náklady, které spole nost dokázala udržet „na uzd “ výrazn lépe než jsme ekali.
Po ítali jsme p edevším s vysokým nár stem náklad na externí služby díky rozjezdu
aktivit na Slovensku. I p es meziro ní nár st o necelých 15% ale tyto náklady
zaostaly za naším o ekáváním o 20%, což zp sobilo celkové „nadhodnocení“ námi
odhadovaných náklad o 4,2%. Z našeho pohledu se také spole nosti p ekvapiv
da ilo udržet r st celkových mezd. D vodem bylo p edevším další uskute n né
propoušt ní, když spole nost proti kvartálu p edchozímu opustilo dalších 77 tis.
pracovník . My jsme naopak po ítali s nutným najímáním pracovník na Slovensku,
což m lo vést k mírnému nár stu celkové pracovní síly. Ukazatel OIBDA tak díky
nákladové stránce dosáhl hodnoty 7,04 mld. K proti našemu o ekávání 7,76 mld.
K . Ve výši odpis se dále promítlo ukon ené odpisování ásti dlouhodobého
majetku a tak i p es další investice do sít UMTS a služby IPTV pokra oval trend
poklesu. Celkov odepsaný majetek dosáhl hodnoty 3,85 mld. K což je p esn podle
našeho o ekávání.
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Na úrovni istého zisku, který dosáhl 2,31 mld. K (+12,5% y/y), se nejv tší m rou
podepsaly již zmín né nižší než o ekávané náklady na rozjezd slovenských aktivit,
které byly spušt ny po átkem února. Spole nost op t dokázala, že i p i mírn
rostoucích tržbách dokáže významn snižovat své provozní náklady a díky tomu
výrazn zlepšit sv j zisk. Na druhou stranu ale i tento p kný nár st na úrovni istého
zisku znamená nejnižší íslo za poslední t i roky a dokazuje, že prostor k dalšímu
snížení náklad se již za íná zužovat.
Slovenské aktivity budou samoz ejm hospodá ské výsledky významn ovliv ovat i
nadále. I v následujících kvartálech lze po ítat s tím, že se tyto aktivity výrazn ji
promítnou p edevším na stran náklad , nebo výstavba vlastní sít , která stále
z stává na Slovensku dlouhodobou prioritou, bude pom rn nákladnou investicí.
Dnes se zárove konala výro ní valná hromada spole nosti, na které byla
odsouhlasena nejvyšší dividenda v historii ve výši 50K na akcii. Telefónica tak
p ebírá místo eského titulu s nejvyšším dividendovým výnosem (8,2%). Musíme
však dodat, že spole nost již podruhé vyplatila na dividendách dvakrát více než za
daný rok na istém zisku vyd lala. Dividenda je financována z nerozd leného zisku
minulých let a lze o ekávat, že v p íštím roce bude již podstatn nižší (cca 30-40K ).
Akcie tak podle našeho názoru ztratí velmi silnou dividendovou podporu. Do
budoucna lze o ekávat bedlivé sledování veškerých dosažených úsp ch na
slovenském trhu. Po áte ní vstup se z našeho pohledu pom rn vyda il. Nyní však
spole nost musí p ilákat koncové zákazníky, kte í výrazn ji promluví do strany
výnos .
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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. 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, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením. Toho je
dosahováno zejména d sledným dodržováním ínských zdí mezi jednotlivými organiza ními
útvary spole nosti.
Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na
http://www.cyrrus.cz.
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