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Inwestycje > Wzięliśmy pod lupę wyniki spółek 
wchodzących w skład NCIndex30. Wnioski 
są optymistyczne: w trudnym I półroczu 2013 r. 
większość firm poprawiła obroty i wynik 
operacyjny. Deklarują, że II półrocze będzie jeszcze 
lepsze. - To dodatkowy czynnik popytowy na rynku 
alternatywnym - uważają eksperci. 

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, 
że NewConnect dogorywa. Obroty zamierały, 
a NCIndex ustanawiał kolejne historyczne 
dołki. W rzeczywistości nie jest aż tak źle. 
Nowy NCIndex30, który giełda publikuje od 24 
czerwca, dzielnie pnie się w górę i jest dowodem 
na to, że na tym rynku rzeczywiście można zara
biać. Kursy „blue chips" z rynku alternatywnego 
rosną, ale co z ich wynikami finansowymi? Po
stanowiliśmy to sprawdzić. 

Analiza sprawozdań półrocznych spółek z 
NCIndex30 napawa umiarkowanym optymi
zmem. Okazuje się, że ich łączne obroty wzrosły 
o prawie 9 proc. do ponad 335 mln zł. 21 firm ma 
zysk operacyjny, a 19 zysk netto. Cieszy fakt, że 
23 podmioty zwiększyły swoje kapitały własne. 
Gorzej z gotówką - jej stan urósł tylko w 14 
spółkach. 

Duża polaryzacja wyników 
Interpretując wyniki, warto mieć na uwadze, 

że NCIndex3o nie grupuje spółek największych 
- lecz te o najwyższej płynności. Jeśli chodzi o 
rozmiar firm, obserwujemy zatem bardzo dużą 

rawa 
wyników większości spółek 
z NCIndex^o powinna być 
dodatkowym czynnikiem 
popytowym 

Łukasz Rosiński, 
dyrektor zarządzający DM tnfinityS 

rozpiętość. Analitycy przestrzegają, że trzeba 
mieć to na uwadze. - Trudno jednoznacznie 
oceniać cały rynek przez pryzmat zbiorczych 
wyników, choć mogą one z pewnością być wska
zówką, że warto bliżej przyjrzeć się podmiotom 
z mniejszego parkietu - mówi Mateusz Hyży, 

analityk Grupy Trinity. Wtóruje mu Piotr Bia
łowąs, wiceprezes!NVESTcon Group. 

- W obrębie indeksu dostrzegam trzy grupy 
spółek. Wpierwszejznajdująsięte.które zwięk
szają skalę prowadzonej działalności przez kie
rowanie produktów i usług na rynki zagraniczne, 
a nie tylko na rynek wewnętrzny i systematycz
nie raportują dobre wyniki - mówi. Drugą grupę 
według niego tworzą firmy zorientowane przede 
wszystkim na rynek krajowy, które musiały 
stawić czoła osłabionemu popytowi i mocno 
walczyć marżami. - Do trzeciej zaliczam spółki, 
które nie przekonują zarówno skalą, dynamiką, 
jak i rentownością prowadzonego biznesu. 
Mając na uwadze warunki, w jakich małe spółki 
prowadziły działalność w pierwszym półroczu, 
pozytywnie oceniam wyniki grupy pierwszej -
mówi. Dodaje, że to, jak radzi sobie grupa druga, 
zobaczymy w kolejnych kwartałach. - Jeszcze 
raz podkreślam konieczność selektywnego 
podejścia do inwestowania na rynku alterna
tywnym - zaznacza. 

Uwaga na zdarzenia jednorazowe 
Również Hyży zwraca uwagę, że emitenci z 

NewConnect są na tyle zróżnicowani, iż znaj
dziemy pośród nich zarówno podmioty pozy
skujące lwią część swoich przychodów z ekspor
tu, jak i spółki nastawione przede wszystkim na 
rynek krajowy. - W obu przypadkach korzystnie 
na wyniki finansowe wpłynęła zapewne wielkość 
tych podmiotów. To, że nie są one bardzo du
żymi przedsiębiorstwami, powoduje, iż mogą 
kreować rynek na swoje produkty, gdyż nie są 
tak mocno zależne od światowej koniunktury 
makroekonomicznej jak korporacje transnaro-
dowe - podkreśla. 

Eksperci radzą, by analizując wyniki, do
kładnie przyjrzeć się wszystkim pozycjom. -W 
każdym przypadku trzeba gruntownie prze
analizować, co faktycznie stało za wzrostem 
przychodów. Oczywiście przyjrzeć należy się 
również drugiej stronie odpowiadającej zagene-
rowanie rentowności. Zawsze warto kontrolo
wać bowiem, czy podobne pozytywne tendencje 
widnieją w strukturze kosztowej - mówi Hyży. 

Warto też zwracać uwagę na zdarzenia 
jednorazowe. Przykład? Grupa PSW Capital 

w I półroczu 2013 r. miała ponad 24 mln zl 
straty netto, wobec prawie 33 mln zł zysku rok 
wcześniej. Skąd tak potężna różnica? - Strata 
wynika z przeszacowania aktywów w postaci 
akcji Węglopęx Holding na koniec II kwartału 
2013 r. - wyjaśnia Piotr Krawczyk, prezes PSW 
Capital. 

Drugie półrocze ma być jeszcze lepsze 
W tak niepewnych czasach niewiele spółek 

decyduje się na publikację planów finanso
wych. A te, które to zrobiły, niejednokrotnie 
rewidują wcześniejsze prognozy.-Rozważamy 
kilka elementów rozwoju grupy w najbliższych 
kwartałach. Obecnie zarząd odwołał prognozy 
finansowe i plany strategiczne - informuje szef 
PSW Capital. Ale są i takie firmy, które plany 
po I półroczu podtrzymują. Wśród nich jest 
Plasma System. - Zarząd pozytywnie ocenia 
perspektywy II półrocza, zakładając realizację 
opublikowanej prognozy przychodów i wyniku 
na rok 2013 - mówi Sławomir Wawrzyniak, 
prezes Plasmy System. 

Dobrego drugiego półrocza spodziewa się 
też Agroliga. - Przewidujemy, że będzie znacz
nie lepsze od pierwszego, a także od drugiego 
półrocza 2012 r. W tym roku planujemy uzy
skać przychody 17,56 mln euro i zysk netto na 
poziomie 3,6 mln euro. Większa część planu 
finansowego będzie zrealizowana właśnie w 
bieżącym półroczu - zapowiada Dmitrij Baba-
jew, dyrektor finansowy Agroligi. W podobnym 
tonie wypowiada się szef ZWG, Marcin Sutkow-
ski. - Pierwsze półrocze było dla nas bardzo 
udane i zakładamy, że również w drugim uda 
nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki. Wpływ 
na nie będzie już miało przejęcie spółki Kobud 
- podkreśla. Drugie półrocze powinno być też 
lepsze od pierwszego dla spółki Fluid. Jest ona 
w trakcie realizacji sporej inwestycji. Być może 
do końca roku uda się jej podpisać umowę na 
budowę zakładów w Indonezji. 

Jak burza idzie spółka Medicalgorithmics. 
Wraz ze wzrostem zysków rośnie również 
jej wycena. Nie zamierza spocząć na laurach. 
- Zarząd nie publikuje prognoz przyszłych 
wyników, jednak dla obserwatorów i anality
ków giełdowych pokrywających naszą spółkę 
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NCIndex30jest 
tworzony w oparciu 
o kryterium 
płynności obrotu. To 
może oznaczać duże 
zróżnicowanie pod 
względemjakosci 
emitentów 

Piotr Białowąs, 
wiceprezes INVESTcon GROUP 

oczywiste jest, że wyniki każdego kolejnego 
kwartału powinny być rekordowe - sygnalizuje 
Piotr Żółkiewicz, wiceprezes Medicalgorith-
mics. Z optymizmem w przyszłość patrzy też 
Inventi. - Zdaniem zarządu drugie półrocze 2013 
r. będzie znacznie lepsze od pierwszego. Wynika 
to z finalizowania rozmów prowadzonych w 
ciągu pierwszego półrocza, a także z postępu 
w realizowanych projektach - m.in. uzyskania 
pozwolenia na budowę elektrowni wodnej - in
formuje Krzysztof Moszkiewicz, specjalista ds. 
projektów OZE w spółce. 

Gospodarka się rozpędza 
Abstrahując od specyfiki każdej ze spółek, 

wszystkie liczą na poprawę ogólnej koniunktury 
w Polsce. 

- Zarząd uważa, że drugie półrocze ze względu 
na poprawiające się otoczenie biznesowe będzie 
lepsze niż pierwsze i lepsze niż analogiczne w 
2012 r. - mówi Wojciech Gurgul, zarządzający 
spółką PGS Software. Bardzo dobrych wyników 
spodziewa się też Wind Mobile. - To będzie naj
lepsze półrocze w historii spółki, w którym osią

gniemy zysk netto ponaddwukrotnie wyższy w 
stosunku do pierwszej połowy roku. W efekcie 
wypracujemy zaplanowane 3,8 mln zł zysku 
netto. Intensywne inwestycje prowadzone w 
ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zaczynają 
przekładać się na istotne wpływy. Szczególnie 
czwarty kwartał będzie pod tym względem 
sukcesem - przewiduje Igor Bokun, prezes Wind 
Mobile. Dodaje, że trwają prace nad kilkoma 
kluczowymi projektami. - Jeden z nich, czyli 
akwizycja dynamicznego i mocno zyskownego 
podmiotu, jest już w bardzo zaawansowanej 
fazie-ujawnia. 

Spółki podkreślają, że nie czekają biernie na 
poprawę koniunktury, ale same walczą o rozwój 
biznesu. - Od lipca wprowadziliśmy nowe pro
dukty, co pozwala nam liczyć na dalszy wzrost 
sprzedaży. Wlistopadzieplanujemyuruchomić 
sprzedaż produktów pożyczkowych w sklepach. 
Wierzymy, że jest to bardzo interesujący dla 
nas kanał dystrybucji - mówi Marcin Tokarek, 
prezes SMS Kredyt Holding. Z kolei Jakub Ko
koszka, szef Domu Aukcyjnego Abbey House, 
zapowiada, że dopiero w wynikach IV kwartału 
w pełni widoczne będą efekty restrukturyzacji 
rozpoczętej pod koniec II kwartału 2013 r. 
Poprawa wyniku ma też być skutkiem m.in. 
ruszającego po letniej przerwie sezonu aukcyj
nego, którego obroty historycznie są zawsze 
najwyższe pod koniec roku. 

Mimo trudnej koniunktury panującej na 
rynku niektórym firmom udaje się uplasować 
oferty akcji. - Spółka na przełomie^czerwca i 
lipca przeprowadziła z sukcesem nową emisję. 
Pozyskano środki w wysokości ponad 10 mln 
zł. Oczekujemy na decyzję GPW odnośnie do 
wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynek 
NewConnect - informuje prezes Plasma Sys
tem. Dodaje, że celem emisji było pozyskanie 
środków na powiększenie zdolności produkcyj
nych spółki. Ma się to przyczynić do znaczącego 
zwiększenia sprzedaży, począwszy od 2014 r. 

Szturm przenosin przed nami 
Skład NCIndex3obędzie ewoluował. Jednym 

z powodów są przeprowadzki spółek z NewCon
nect na główny parkiet. Gros firm nie ukrywa, że 
ma takie plany. - Spółka już kilka miesięcy temu 

podjęła działania zmierzające do przeniesienia 
notowań na parkiet główny GPW - przypomina 
wiceprezes Medicalgorithmics. Na GPW zmie
rza też ZWG. - Planujemy przejście na rynek 
główny w pierwszej połowie 2014 r. - mówi pre
zes Sutkowski. Podobne plany ma Uboat-Line. 
- Podtrzymujemy nasze deklaracje, zgodnie z 
którymi planujemy w przyszłym roku przenie
sienie notowań na rynek główny. Uważamy, że 
Uboat-Line jest już tak dużą i dojrzałą spółką, 
iż to właściwa pora na taki ruch. Wycena naszej 
spółki i rosnące zainteresowanie inwestorów 
udowadniają, że również rynek zgadza się z tą 
oceną - komentuje Grzegorz Misiąg, prezes 

Wkażdym 
przypadku trzeba 
gruntownie 
przeanalizować, 
cofaktycznie 
stało za wzrostem 
przychodów 

Mateusz Hyży, 
analityk Grupy Trinity 

firmy. Inne czekają na zwyżkę wartości. - W 
naszych planach jest przej ście na główny rynek 
GPW, ale będzie zależało ono od naszej wyce
ny. Na razie jest mocno niesatysfakcjonująca. 
Aktywnie pracujemy również nad źródłami 
finansowania, alternatywnymi wobec emisji 
akcji - mówi dyrektor finansowy Agroligi. 

W przyszłym roku na głównym parkiecie 
chciałby się zaś pojawić Abbey House. - Po
dejmujemy działania i prowadzimy rozmowy 
zmierzające do zmiany parkietu notowań na 
GPW. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnego 
terminu w tym momencie, ale przyszły rok 
wydaje się realnym celem - sygnalizuje prezes 
spółki. 

Szansa na dalsze wzrosty 
Zdaniem ekspertów inwestorzy nie powinni 

spisywać rynku alternatywnego na straty. -
Moim zdaniem powinien on się znaleźć na ho
ryzoncie zainteresowania inwestorów. Lipcowe 
i sierpniowe wzrosty na szerokim NCIndex 
poparte istotnym wzrostem wolumenu oraz 
podobna sytuacja na indeksie NCIndex30 mogą 
być sygnałem dostrzeżenia potencjału wybra
nych spółek notowanych na alternatywnym 
rynku - komentuje Łukasz Rosiński, dyrektor 
zarządzający Domu Maklerskiego Infinity8. 
Ocenia, że widoczna poprawa wyników finanso
wych większości spółek z NCIndex30 powinna 
być dodatkowym czynnikiem popytowym. -
Niestety część firm z tego indeksu zachowuje 
wysoką płynność obrotu na rynku wtórnym, za 
czym nie idzie poprawa wyników. Zakładam, że 
z czasem sytuacja się zmieni i obrót zwiększy 
się również na szerszym gronie ciekawych fun
damentalnie spółek - mówi. Zwraca też uwagę, 
że w przypadku spółek z małego parkietu mamy 
do czynienia z istotnie mniejszym zaangażo
waniem inwestorów instytucjonalnych. A to 
oznacza, że potencjalnie mniejsze znaczenie 
podażowe może mieć w niedalekiej przyszłości 
niepewność związana z OFE. Widać zresztą 
było, że po ogłoszeniu przez rząd planów zmian 
w OFE indeksy na NewConnect zareagowały 
bardzo spokojnie - w przeciwieństwie do tych 
na rynku głównym. 

Ze statystyk GPW wynika, że na rynku New
Connect nadal dominującą rolę odgrywają in
westorzy indywidualni. W pierwszym półroczu 
2013 r. odpowiadali za 72 proc. obrotów, z kolei 
inwestorzy zagraniczni za 7 proc, a instytucje 
krajowe za 21 proc. Wśród tych ostatnich domi-
nowałyfundusze inwestycyjne. Wanalogicznym 
okresie ubiegłego roku było to odpowiednio: 75 
proc, 18 proc. oraz 7 proc. Cieszyfakt, że coraz 
więcej analityków przygląda się rynkowi alter
natywnemu. Jeszcze rok temu rekomendacji dla 
notowanych tam spółek można było ze świecą 
szukać. Dziś nie należą już do rzadkości. 

Na tym rynku jednak 
da się zarabiać 

NCINDEX30 
(PKT) 

24.06.2013 

ŹKÓDŁO: GPW 

13.09.2013 

Jeszcze do niedawna NewConnect 
był oceniany przez pryzmat głównego 
indeksu tego rynku, czyli NCIndex. 
Ten zaś systematycznie spada. Jest 
już o ponad 77 proc. niżej niż w dniu, 
gdy rynek startował. Specyficzna 
konstrukcja tego indeksu nie oddawała 
jednak dobrze zachowania całego 
rynku. Dlatego giełda zdecydowała się 
publikować nowy wskaźnik: NCIndex30. 
Ruszył 24 czerwca 2013 r., a kluczowym 
kryterium jest w nim płynność. Dopiero, 
patrząc przez pryzmat NCIndex30, 
widać, że na NewConnect jednak da się 
zarabiać. Wyceny większości spółek 
wchodzących w skład tego wskaźnika 
pną się w górę. On sam zyskał już ponad 
14 proc. Praktycznie nie zareagował na 
rządową zapowiedź dotyczącą zamian 
w OFE. W dniu 5 września, gdy indeksy 
na rynku głównym mocno zanurkowały, 
NCIndex30 stracił mniej niż 1 proc, a 
już następnego dnia odrobił tę stratę 
z dużą nawiązką. Zdaniem analityków 
jest spora szansa, że będzie dalej szedł 
w górę. Kluczowe będą przyszłe wyniki 
finansowe i rozwój biznesów spółek, 
które tworzą NCIndex30. 

Szturm debiutów 
ostatnio nieco osłabł 

LICZBA DEBIUTÓW 
NA NEWCONNECT 

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

ŹRÓDŁO: GPW, »STAN NA 11.09.2013 

Kiedy NewConnect startował 30 sierpnia 
2007 r., zadebiutowało na nim pięć 
firm. Potem zaczął się prawdziwy wysyp. 
W 2008 r. na rynku alternatywnym 
pojawiło się 6 1 spółek, a w rekordowym 
2 0 1 1 r. aż 172. Również w ubiegłym 
roku debiutantów nie brakowało. 
Podczas gdy na rynku głównym było 
ich tylko 19, na alternatywnym aż 89. 
W tym roku te dysproporcje są już 
mniej widoczne. Szturm debiutów na 
NewConnect wyhamował. Powodów 
ku temu jest kilka. Pierwszym jest 
trudna sytuacja na rynkach i problemy 
z uplasowaniem emisji akcji. Druga 
kwestia to zaostrzenie regulacji. Pod 
adresem NewConnect kierowano wiele 
krytycznych uwag. Zarzucano giełdzie, 
że stawia na ilość, a nie jakość. Ta 
wysłała wyraźny sygnał, że wcale tak nie 
jest, zaostrzając przepisy. Wprowadzono 
m.in. kryterium minimalnej wartości 
kapitału własnego spółki w wysokości 
500 tys. zł. i obowiązek przedstawienia 
zbadanego sprawozdania finansowego 
za ostatni rok obrotowy. 
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