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Flash analýza výsledků hospodaření za 2Q 2008

Developerská a investiční společnost ECM oznámila dnes 27. srpna v 16:00 výsledky
svého hospodaření za druhé čtvrtletí a celé první pololetí roku 2008.
Datum
Poslední závěr. kurs
Vydaných akcií
Tržní kapitalizace
Free float
52 týdenní max.
52 týdenní min.
Beta
Váha v PX

27. 8. 2008
466,0 CZK
4 252 500 ks
1 981,7 mil. CZK
1 112,1 mil. CZK
1 714,0 CZK
444,0 CZK
0,95
0,25 %

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2Q 2008
v tisících euro
Čisté výnosy z pronájmu
Čisté zisky z přecenění
EBIT
Čistý zisk

2Q 2008
2 558*
5 548
-648
- 5 354

2Q 2008
O. Cyrrus
4 383
12 250
10 065
-6 275

2Q 2007
1 569**
7 122**
4 786**
890

y/y
63,0 %
-22,1 %
n.a.
n.a.

*změna ve struktuře zveřejněných výsledků
**odlišné hodnoty proti dříve uváděným –
změna struktury prezentovaných dat

Zdroj: odhad Cyrrus, ECM

Vývoj kurzu akcií ECM
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Zdroj: odhad Cyrrus, ECM

Zdroj: Bloomberg

Akcionářská struktura
ECM Group N.V.
Ostatní investoři
Zdroj: ECM

Čisté výnosy z pronájmu
Čisté zisky z přecenění
EBIT
Čistý zisk

43,88 %
56,12 %

4 596*
3 660
-3 965
-19 925

8 973
10 362
6 748
-20 846

4 362**
7 358**
6 759**
1 711

5,4 %
-50,3 %
n.a.
n.a.

*změna ve struktuře zveřejněných výsledků
**odlišné hodnoty proti dříve uváděným –
změna struktury prezentovaných dat

Na prvním místě je nutno říci, že výsledky společnosti, respektive jejich podoba,
doznaly proti předchozím kvartálům určitých změn, jejich porovnávání s odhady tak
podobně jako v prvním čtvrtletí tentokrát především na úrovni výnosů z pronájmů není
úplně možné (v nové podobě výsledků byla část administrativních nákladů přesunuta
do nákladů na provoz nemovitostí, které ovlivňují výši čistých výnosů z pronájmu).
Tato změna navázala na předchozí, provedenou již v předchozím čtvrtletí, kdy byla
část přeceňovacích rozdílů souvisejících s pohybem směnných kurzů přesunuta do
finančních nákladů/výnosů (s dopadem na zisky z přecenění a EBIT).
Odhlédneme-li od těchto technických záležitostí, můžeme přejít k samotnému
hodnocení výsledků za první pololetí roku 2008. Výnosy z pronájmu v hrubé výši
odpovídají našim očekáváním, o něco lépe ve druhém kvartále dopadly úrokové
výnosy z finančního leasingu, hůře naopak výnosy ze servisních poplatků. Náklady
související se servisními poplatky odpovídají našim odhadům, náklady na provoz
nemovitostí jsou onou nesrovnatelnou položkou, kterou nehodnotíme. Souhrn
ostatních lze označit za odpovídající.
Pokud jde o výnosy z přecenění nemovitostí, v těch firma od prvního čtvrtletí již
nezobrazuje dopad pohybu kurzu CZK proti euru. Zisk z přecenění jsme ve druhém
čtvrtletí očekávali na úrovni 12,25 milionů euro, nakonec činil jen 5,55 milionů (-22,1 %
y/y). Za rozdílem proti našemu odhadu stojí především nižší výnos z přecenění
projektu Březnická, naopak o něco větší ztráta u projektu City. Přesto převážily zisky
z přecenění, v nichž největší roli hrál projekt nákupního centra v ruské Rjazani.
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Úroveň administrativních nákladů pak představuje druhou položkou nesrovnatelnou
s našimi odhady, když právě odsud byla vyčleněna část nákladů souvisejících
s hotelovými aktivitami a facility managementem, která byla převedena do nákladů na
provoz nemovitostí. Administrativní náklady v druhém kvartálu dosáhly po těchto
úpravách výše 4,6 milionů euro.
Poslední položkou ovlivňující provozní úroveň hospodaření představují ostatní
náklady/výnosy. Výše těchto nákladů výrazně převýšila naše očekávání, především
vlivem změny stavu rezerv a snížení hodnoty majetku v hotelové části hospodaření.
Tyto náklady spolu s nižším ziskem z přecenění stojí za slabším než čekaným
provozním výsledkem firmy.
Na jeho úrovni se již změny ve struktuře reportovaných dat kompenzují. Provozní ztráta
firmy 0,6 milionu euro ve druhém kvartále zaostává za námi očekávaným ziskem 10,1
milionů – rozdíl zapříčiňuje slabší zisk z přecenění a růst ostatních nákladů.
Na finanční úrovni se firmě vedlo naopak lépe. Vykázala vyšší finanční výnosy a
naopak nižší náklady, než jsme odhadovali. Tuto úroveň hospodaření zásadním
způsobem ovlivňuje pohyb směnných kurzů, přičemž posilování koruny v průběhu
druhého kvartálu prohloubilo ztráty realizované v prvních třech měsících roku. Největší
ztráty firma vykázala u projektu CITY, City Tower či City Empiria. Vykázané čisté
finanční výnosy/náklady ve výši -6 milionů euro nicméně nedosahují našeho
pesimistického odhadu -17,9 milionů. Na úrovni zisku před zdanění se tak výsledky
společnosti opět sbližují s naším odhadem.
Po započtení očekávaného pozitivního efektu u daní z příjmů dosáhla ztráta společnosti
za druhý kvartál 5,4 milionů euro proti našemu odhadu 6,3 milionů. Za celé první
pololetí firma vykázala ztrátu 19,9 milionů, přičemž jsme očekávali 20,8 milionu.
Na úrovni čistého zisku tak pololetní výsledky dopadly o něco lépe než jsme čekali. Po
zohlednění technických změn v reportingu lze v souhrnu říci, že výnosy z pronájmu a
související odpovídají našim odhadům, nicméně na provozní úrovni výsledky zaostaly
za našimi očekáváními díky slabším ziskům z přecenění a vysokým ostatním nákladům.
To si firma kompenzovala nižšími finančními náklady, z velké části plynoucími
z kurzových rozdílů. Díky slabší provozní úrovni i přes nižší než čekanou ztrátu patrně
nebudou výsledky hodnoceny úplně pozitivně.
Kromě výsledků hospodaření firma na pololetní bázi zveřejňuje také úroveň tzv. čistého
hodnoty aktiv. U té jsme proti předchozí hodnotě z konce roku 2007 předpokládali
pokles na 52,7 euro na akcii (223,4 milionů euro v absolutní hodnotě). K poklesu NAV
během prvního pololetí došlo, z 244 milionů euro (57,4 euro na akcii) nakonec jen na
234 milionů euro (55,0 euro na akcii). Za vyšší úrovní proti našemu odhadu jsou
především nerealizované zisky, výše vlastního kapitálu a odložených daní odpovídá
očekáváním. O něco lepší úroveň NAV by dle našeho názoru měla vyvážit dojem
z výsledků společnosti, ty tak jako celek hodnotíme neutrálně.
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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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