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Jest taki dowcip, który dzięki częstemu powtarzaniu przez
Prof. Roberta Gwiazdowskiego na konferencji WallStreet,
jest mocno kojarzony z naszym rynkiem kapitałowym
oraz ogólnie ze stanem polskich finansów publicznych.
Ów dowcip brzmi następująco:

Wiecie czym się różni optymista
od pesymisty? Smutny i zrezygnowany
pesymista mówi: „Już gorzej być
nie może”. A na to odpowiada mu
rozpromieniony, uśmiechnięty i pełen
werwy optymista: „Może, może!!!”.

Jakoś tak się składa, że w ostatnim czasie sytuacja na naszej giełdzie jak ulał pasuje do tego dowcipu. Mowa
oczywiście o najnowszej historii, którą wszyscy znają.
W okresie luty-kwiecień wybuchła afera GetBacku – temat numer 1 ostatniej konferencji WallStreet. Oczywiście
jej skala w żaden sposób nie pozwalała na to, żeby afera
przycichła. Przypomnijmy, że mówimy o około 9000 poszkodowanych obligatariuszach, około 3 mld złotych, które są… nie wiadomo gdzie. Dodatkowo nie wiadomo, jaka
jest liczba akcjonariuszy, których straty w tym momencie
są trudne do oszacowania. Wydawało się wtedy, że gorzej
być nie może. Ależ może, może!
Jak już wydawało się, że sprawa jest przynajmniej ustabilizowana – nie mówię, że opanowana, ale przynajmniej
znana jest skala zniszczeń – to rykoszetem zaczynały
obrywać kolejne podmioty. Polski Dom Maklerski, Idea
Bank to tylko dwie najbardziej znane spółki, które straciły
się wskutek analizy tego, jak były prowadzone oferty prywatne, w których oferowano obligacje GetBacku. Dość powiedzieć, że Prezes Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego na moment pisania tego tekstu przebywa w areszcie.
Jaki efekt dla całego rynku? Po kolei obrywa się wszystkim emitentom, którzy chcieliby pójść na rynek z ofertami obligacji korporacyjnych. Ewidentnie istnieje bardzo
duża awersja do obligacji. Tak, jak po aferze Amber Gold
wszyscy podejrzanie patrzyli na jakiekolwiek produkty inwestycyjne powiązane ze złotem, tak teraz uplasowanie
dowolnej oferty obligacji jest co najmniej trudne.
Czy może być jeszcze gorzej? Wiecie co w takim wypadku
mówi optymista? Kilka miesięcy później przychodzi cios
w dwa duże niebankowe TFI – Altusa (aresztowania głównego właściciela i byłego Prezesa) i Trigona, które współ-

pracowały z GetBackiem na szeroką skalę. Tam śledczy
dopatrzyli się dużych nieprawidłowości. Obydwa te TFI
są zagrożone utratą licencji, a ich klienci masowo umarzają jednostki. Efekt jest taki, że fundusze te muszą na bardzo szeroką skalę wyprzedawać akcje na GPW. Wystarczy
zrobić przegląd, gdzie obydwa te TFI mają (lub miały) duże
pakiety akcji i wyświetlić wykresy tych spółek, żeby zobaczyć skalę tragedii. Miejscami spadki sięgają grubych
kilkudziesięciu procent. Co ciekawe, same te TFI mogły
nie sprzedać ani jednej akcji danej spółki. Wystarczy,
że nad rynkiem będzie wisiał odpowiednio duży nawis
podażowy z ich strony. To wystarczy, aby pozostali akcjonariusze zarządzili odwrót.
Jesteśmy w takim miejscu, że wydaje się, że sytuacja znowu jest opanowana Tragiczna, ale opanowana. Zrozpaczony pesymista patrząc na to wszystko znowu załamany
powie, że „już gorzej być nie może”. Ale, niestety, jest jeszcze optymista. Boję się zatem postawić, co by nie było,
śmiałą tezę, że to już wszystko i teraz będziemy już tylko
wyjaśniać wszelkie zawirowania i nieprawidłowości, które już są ujawnione. Dość powiedzieć, że w dniu, w którym piszę te słowa (3 października) aresztowano kolejne
7 osób (a już naprawdę myślałem, że to koniec).
Mimo wszystko, życzę miłej lektury i oby tym razem pesymiści mieli rację.
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Nie nauczymy się
sami oszczędzać
Bez państwowego przymusu żaden program
emerytalny się nie upowszechni.
Wywiad
Rozmowa z Grzegorzem Zawadą
Wiceprezesem Zarządu Noble Securities

Michał Masłowski, SII: Statystyki kont IKE i IKZE są nieubłagane. Żaden z tych produktów nie przebił się do masowej świadomości i nie zdobył popularności. Z czego
to wynika?
Grzegorz Zawada: Rzeczywiście żaden z produktów, które powstały w ramach tzw. III filara reformy emerytalnej
z 1999 roku nie cieszy się do dziś popularnością wśród
przyszłych emerytów. Statystyki są wręcz zatrważające –
jedynie 4% osób uprawnionych do otwarcia IKE zaczęło
za jego pomocą gromadzić kapitał emerytalny. Co więcej odsetek osób poniżej 40 roku życia wśród posiadaczy
IKE to zaledwie 21%, zdecydowana większość to pokolenia
osób w średnim wieku i starszych. Jest to pochodną kilku
czynników. Po pierwsze, Polacy mają ogólnie niską skłon-

ność do oszczędzania. Zaledwie 16% dorosłych Polaków
deklaruje systematyczne oszczędzanie. Po drugie, Polacy
mają złe doświadczenia z programami długoterminowego oszczędzania zarówno przed 1989 rokiem jak i później,
kiedy to realna utrata wartości zgromadzonych środków
była bardzo znacząca.

… edukacja ekonomiczna w naszym
kraju jest na niskim poziomie,
co powoduje brak zrozumienia
dla konieczności gromadzenia
oszczędności emerytalnych.
Wreszcie, po trzecie, edukacja ekonomiczna w naszym
kraju jest na niskim poziomie, co powoduje brak zrozumienia dla konieczności gromadzenia oszczędności emerytalnych. Niestety, prostych recept na zmianę tego stanu
rzeczy nie ma. Oczywistym jest konieczność wzmożenia
działań edukacyjnych, w którym aktywnie uczestniczy
nasza firma. Noble Securities S.A. wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Stowarzyszeniem
Inwestorów Indywidualnych oraz Polską Agencją Prasową współorganizuje jesienny cykl spotkań z inwestorami.
Podczas spotkań chcemy podkreślać konieczność systematycznego oszczędzania, a opierając się na konkretach
pokażemy jak skutecznie budować kapitał. Pozytywnym
elementem jest na pewno przyjęty niedawno przez rząd
program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana świadomości i nawyków zajmie
dłuższy czas.

A może dalsze ulgi podatkowe, np. takie jak zniesienie
10% podatku PIT przy wypłatach z IKZE (jest taki pomysł
zapisany w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego) pomógłby temu produktowi?
Patrząc na statystyki dotyczące oszczędzania i inwestowania nie sądzę, aby jakikolwiek program oparty na pełnej
dobrowolności zyskał znaczącą popularność. Pogląd ten
podzielają również twórcy PPK. Program jest dobrowolny
z elementami przymusu, takim jak automatyczne zapisywanie do programu każdego pracownika z chwilą zatrudnienia.
Oczywiście każde uatrakcyjnienie istniejących już programów IKE/IKZE byłoby przez oszczędzających mile widziane, ale zważywszy na bieżące potrzeby budżetowe wydaje
się mało prawdopodobne. Przy tej okazji warto podkreślić, że niezależnie od ewentualnych zmian, konta IKE/
IKZE w podmiotach prowadzących działalność maklerską
to obecnie najbardziej przejrzysta, swobodna i efektywna
kosztowo metoda gromadzenia oszczędności.
Być może w ogóle jest tak, że Polacy przez dziesiątki lat
zeszłego ustroju, który kompletnie nie przyzwyczaił nas
do oszczędzania i utrwalił postawę, że „nam się należy”
nie są zdolni do świadomej rezygnacji z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych emerytur.
Istotnie, postawy roszczeniowe w polskim społeczeństwie
są niestety dość powszechne, co skrzętnie wykorzystują
politycy, karmiąc elektorat kolejnymi obietnicami transferów socjalnych. To bardzo złe zjawisko, które może skończyć się poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki.

Ponadto w społeczeństwie nadal panuje powszechne
przeświadczenie, że „pracuję, płacę duże składki na ubezpieczenia społeczne, więc ZUS mi DA emeryturę”, nie mając
świadomości, że ZUS płaci emerytury jedynie z bieżących
składek Polaków. Statystyczny Polak obecnie przeznacza
na oszczędności zaledwie około 2% swoich dochodów,
podczas gdy w Europie jest to średnio około 12%. Jestem
pewien, że niewielu Polaków dziś wie, że osoba otrzymująca obecnie średnie wynagrodzenie, czyli ok 4600 złotych
brutto (3270 złotych netto) może według raportu OECD
z 2017 roku liczyć na stopę zastąpienia na poziomie 38,6%,
co oznacza emeryturę w kwocie około 1260 złotych netto.
Obawiam się, że wiele osób przechodząc na emeryturę
będzie bardzo niemile zaskoczonych jej wysokością. Sytuacji nie sprzyja również pogarszająca demografia; negatywny przyrost naturalny i starzejące się społeczeństwo.
Historia sukcesu polskiego rynku kapitałowego nierozerwalnie jest związana z systemem emerytalnym i z dużymi prywatyzacjami. Co dalej? Wszakże OFE właśnie dogorywają żywota, a dużych prywatyzacji też już nie będzie.
Czy polski rynek poradzi sobie w takiej sytuacji?
W pełni się z Panem zgadzam. Sukces polskiego rynku kapitałowego w dużej mierze opierał się na sile kapitałowej
OFE po stronie popytowej i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych po stronie podażowej. Oba te czynniki zostały w bardzo istotny sposób ograniczone. Choć nie powiedziałbym, że OFE „dogorywają”. Miejmy nadzieję, że spełni
się obietnica rządu i aktywa w nich zgromadzone zostaną
w większości przeniesione na konta IKZE. Już sama ta operacja połączona z transferem nawet kilku miliardów na rynek w ramach PPK powinna w istotny, pozytywny sposób
wpłynąć na rynek. Największym wyzwaniem będzie odbudowa pozytywnego wizerunku rynku wśród emitentów.

A to zadanie dla nas wszystkich – uczestników tego rynku.
Odpowiadając więc wprost – rynek z pewnością sobie poradzi, pytanie tylko w jakim tempie będzie się rozwijał.

Mam nadzieję, że przy okazji
promocji tego programu nie zostaną
rozbudzone nadmierne nadzieje.
Mówi się, że PPK mają szansę przeważyć efekt znikającego OFE. Słusznie, czy nie?
Moim zdaniem bez rozwiązania kwestii OFE, pozytywny efekt PPK będzie mocno wytłumiony. Pod względem
przepływów PPK będą stanowić istotne źródło kapitału na rynku. Według założeń do Ustawy o pracowniczych
programach kapitałowych, rocznie nowych oszczędności (w systemie przy średniej składce w wysokości 3,5%)
pojawi się 15 miliardów złotych, co zakładając (np. 40%
alokację w polskie akcje), może oznaczać roczny popyt
na poziomie nawet 6 mld złotych.
Natomiast, temat OFE ma szerszy wymiar. W funduszach
tych zgromadzone jest blisko 170 mld zł aktywów, które „wiszą nad rynkiem”. Dla inwestorów zagranicznych
stanowi to istotne źródło ryzyka. Zapowiedziane zostały
zmiany w OFE, co do kształtu których na dziś nie ma pewności. Gdyby okazało się, że część aktywów OFE zostaje
wystawiona na sprzedaż ceny akcji poszłyby istotnie w dół
i tego boją się inwestorzy. Nie wspominając już o wariancie nacjonalizacji tych aktywów np. poprzez przejęcie ich
przez ZUS. Mam nadzieję, że taki wariant nie jest rozpatrywany.

Co Pan sądzi o Pracowniczych Planach Kapitałowych?
Czy Polacy w nie uwierzą? Czy po tym jak zawiedli się
na OFE masowo wycofają swoje środki z kolejnego rządowego programu?
Z punktu widzenia rynku kapitałowego to bardzo dobry
pomysł wspierający stronę popytową rynku. To również
dobry pomysł na budowanie kapitału emerytalnego Polaków. Oczywiście wiele zależeć będzie od realizacji tego
programu. Cieszę się, że nabrał on prawie ostatecznego
kształtu i po przyjęciu przez rząd znajdzie się na ścieżce
legislacyjnej w parlamencie. Czy Polacy w niego uwierzą?
Nie wiem. Wiele będzie zależeć od skuteczności inicjatyw
edukacyjnych, o znaczeniu których wspominałem wcześniej. Mam nadzieję, że przy okazji promocji tego programu nie zostaną rozbudzone nadmierne nadzieje i nie zostaną powielone błędy z wczesnych lat OFE.
Co w ogóle trzeba zrobić, żebyśmy w końcu zaczęli masowo oszczędzać na emeryturę? Nieważne jak, ale żebyśmy to robili! Czy trzeba nas przymusić prawnie (PPK),
czy też jedyną drogą jest edukacja? To ostatnie rozwiązanie może przecież dać efekty dopiero za długie lata.
Jak już wspomniałem bez przymusu żaden program się
nie upowszechni. Szczególnie wśród osób najniżej zarabiających, bo takie osoby mają najmniejsze możliwości
oszczędzania. Trzeba więc przymuszać i również edukować. Ekonomicznie uświadomione społeczeństwo będzie
mniej się opierać przed przymuszaniem. Niestety znaczące efekty gromadzenia oszczędności pojawią się po latach
i to jest na dziś jeden z kluczowych problemów przy jakichkolwiek zmianach w systemie emerytalnym.

Afera Getbacku odciśnie, moim
zdaniem, znaczące piętno na polskim
rynku kapitałowym.
Co dalej z rynkiem obligacji korporacyjnych? W USA jest
to przecież jedno z głównych źródeł finansowania gospodarki. Tymczasem w Polsce rynek ten dopiero raczkował,
a po aferze GetBacku może wręcz cofnąć się w rozwoju.
Zapomnimy szybko o GetBacku, czy też będziemy nosić
to piętno przez długie lata?
Afera Getbacku odciśnie, moim zdaniem, znaczące piętno
na polskim rynku kapitałowym. Jest to wielowątkowe zjawisko dotykające emitentów, domy maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne, Giełdę czy KNF. Podważyło w sposób
bardzo znaczący zaufanie do rynku finansowego, a obligacji korporacyjnych w szczególności. Bez wątpienia winni
nieprawidłowości powinni ponieść konsekwencje.
Dziś jednak najbardziej obawiam się, że lekarstwo zaaplikowane „pacjentowi” jakim jest rynek obligacji korporacyjnych na „chorobę Getback”, nie tyle pacjenta uzdrowi
ile uśmierci. Pojawiające się obostrzenia dla emitentów czy gwarancje dla inwestorów mogą spowodować
tak istotne zmiany na rynku, że przestanie on funkcjonować. A klasa aktywów jaką są obligacje korporacyjne
jest potrzebna przedsiębiorstwom do finansowania działalności komplementarnego wobec kredytów bankowych,
a dla świadomych inwestorów uzupełnienie portfeli inwestycyjnych.

Na koniec chciałbym zapytać o Pana prognozę koniunktury giełdowej, ale w długim terminie, czyli po tym
jak w 2019 roku ruszą w końcu PPK (oczywiście pod warunkiem, że w końcu ruszą). Rynki w USA co chwila biją
kolejne rekordy, a naszym indeksom wciąż brakuje „lat
świetlnych” do historycznych maksimów. O wymęczonym
rekordzie na WIG-u na początku 2018 roku już przecież
wszyscy zapomnieli.
Z punktu widzenia oszczędzania na emeryturę, spadki
na giełdzie mogą być bardzo dobrą okazją do zwiększania
ekspozycji na akcje. Oczywiście trzeba pamiętać przy tym
o dywersyfikacji portfela i systematyczności. Dzięki takiemu podejściu, uśredniamy cenę zakupu. Jeżeli założymy, że obecna słaba koniunktura jest efektem po części
słabych wyników spółek a po części wynika z czynników
płynnościowych (odpływy z TFI, zawirowania na rynkach
wschodzących), to dzięki słabemu sentymentowi do rynku
mamy szansę nabyć dobre jakościowo spółki po lepszych
cenach. W długim terminie, po 2019 roku takie działanie
powinno się opłacić – z jednej strony sentyment do rynku
może się poprawić, a z drugiej strony firmy, które systematycznie inwestują powinny zanotować wynikający z tego
wzrost zysków.

Zawód
inwestor
Wywiad
Rozmowa z Rafałem Glinickim
VSA Trader

Michał Masłowski, SII: Statystyki KNF i biur maklerskich
są nieubłagane. Większość inwestorów obecnych na rynku kapitałowym traci. Z czego to wynika?
Rafał Glinicki: Przede wszystkim wynika to z tego, że rynek
ukazywany jest, jako łatwy. Wszechobecne reklamy, z których wynika, że każdy może zarobić podejmując tylko jedną dobrą decyzję. A bycie inwestorem to zawód, jak każdy
inny, który wymaga dobrego przygotowania merytorycznego, konkretnej wiedzy zawodowej. Wymaga, także, przygotowania psychicznego, odpowiedniego podejścia mentalnego. Bez spełnienia tych dwóch warunków nie można
być skutecznym na rynku. Wiele osób jednak je ignoruje,
co wpływa na taki a nie inny obraz statystyk.

Każdemu inwestorowi wydaje się, że trading jest prosty,
może nawet romantyczny. Ale jak jest naprawdę? Trading
to jest ciężka praca?
Trading jest pracą pełnoetatową, która wymaga przygotowania, analizy, obycia się z określonymi narzędziami.
Czym innym jest kupowanie akcji, gdzie trendy inaczej
są rozkładane, a przede wszystkimi nie ma dźwigni, a czym
innym jest handel na rynkach szybkich, czy rynkach forex albo kontraktach krótkoterminowych. Tam potrzebne
jest monitorowanie na bieżąco. Spojrzenie na na wykresy
przed i po pracy, przy kawie, może skutkować szybkim wyzerowaniem konta.

Najpierw należy posiąść pewne
umiejętności, a następnie nauczyć się
korzystania z tej wiedzy pod presją.
Większości inwestorów wydaje się, że jeśli skończą weekendowy kurs „zostań traderem”, których reklam mnóstwo widzimy w internecie, to będą zarabiać na rynku.
Ile czasu rzeczywiście trzeba, żeby chociaż przestać tracić?
Porównałbym to do gry na gitarze. Czy po pierwszych lekcjach muzyk jest w stanie grać zarobkowo na imprezach?
Oczywiście, po takim weekendowym szkoleniu możemy
wyrobić sobie jakieś zdanie, ale z całą pewnością nie będziemy posiadać umiejętności, które będą generować regularny przychód.

Jak to wynika z Twojego doświadczenia, patrząc na najzdolniejszych? Po jakim czasie, zaczynając od zera, wchodzili na prawdziwy rynek i radzili sobie Twoi najzdolniejsi
uczniowie?
Wejście na prawdziwy rynek następowało po roku, ale to
nie znaczy, że nie powracali, po pierwszych próbach,
na konto demo. Najpierw należy posiąść pewne umiejętności, a następnie nauczyć się korzystania z tej wiedzy
pod presją. Nie każdy ma predyspozycje do podejmowania decyzji będąc narażonym na stres.
Czy każdy może zostać w związku z tym traderem?
Czy jest to zajęcie dla wybranych, posiadających szczególne predyspozycje?
Czy każdy może zostać dobrym prawnikiem, chirurgiem?
Oczywiście, że nie. Należy to lubić, bo ciężko być profesjonalistą, mając na uwadze jedynie rentowność swojej pracy.
Zawód tradera jest takim zawodem, w którym tylko ludzie
z ogromną pasją są w stanie dobrze prosperować, traktując swoją psychikę jako narzędzie. To jeden z najtrudniejszych elementów. Jest wielu traderów, którzy ze mną
współpracowali, którzy świetnie oceniali trendy, momenty wejścia. Mieli jednak problem z działaniem. Niedawno znany mi trader chciał zagrać na wybicie ceny, dołka.
Chciał, jednak zgłosić reklamację do naszego brokera, ponieważ nie weszło mu zlecenie. Dzięki narzędziom, które
posiadamy, mogliśmy sprawdzić, co w rzeczywistości się
wydarzyło. Zlecenie zostało wystawione, ale tuż przed wybiciem je wycofano. Trader był w tak silnym pobudzeniu
emocjonalnym, że nie pamiętał co w rzeczywistości wykonał (wycofał zlecenie), stąd próba zrzucenia winy na brokera.

Posługując się analogią piłkarską, przegrał ten mecz zanim wyszedł na boisko.
Tak jest!
Van Tharp w swojej książce pokazał, że skuteczny trading to w 10% analiza techniczna, w 30% zarządzanie
kapitałem, a pozostałe 60% to psychologia inwestora,
czyli to co mamy w głowie. Jak dużo w skutecznym tradingu jest według Ciebie tej psychologii, wiedzy o własnym charakterze, a ile czystej, technicznej wiedzy o mechanizmach rynkowych?
Myślę, że jest ich mniej więcej tyle samo. Problem polega, jednak, na tym, że ze zdobyciem wiedzy technicznej
może poradzić sobie każdy, choć indywidualnie będzie
potrzebował na to mniej lub więcej poświęconego czasu. Z psychiką jest trudniej, dlatego to jej przypisałbym
100% osiąganych sukcesów. Zawodowy strzelec nie wystarczy aby był skuteczny na strzelnicy, bo drżenie rąk,
skupienie, wygląda zupełnie inaczej mając przed sobą
tarczę niż ofiarę. Dlatego tak ważnym jest aby obserwować siebie na rynku rzeczywistym. Tym właśnie się zajmujemy. Obserwujemy i diagnozujemy. Musimy wiedzieć,
na którym etapie nasz trader popełnia błędy i je eliminować. Dlatego podczas konferencji Profesjonalny Inwestor
przeprowadzę z grupą osób testy, które pokażą im, w jaki
sposób podejmują decyzje. Mamy wyróżnione cztery typy
traderów i ten test bardzo dobrze pokazuje, którym z nim
się jest. Warto podkreślić, że nie ma złych odpowiedzi.
Nie ma też złego typu osobowości. Każdą z nich charakteryzuje zupełnie coś innego. Ten test pomaga jedynie zwrócić uwagę na swoje mocne i słabe strony, na to nad czym
należałoby pracować.
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projekty VIP. Poza korzyściami, które niesie za sobą inwestowanie w dochodowe nieruchomości,
inwestycje VIP zapewniają gwarantowaną stopę zwrotu na poziomie min. 10% rocznie
oraz udział w zysku spółki. W aktualnie realizowanych projektach przewidywana
stopa zwrotu dla Inwestorów wynosi nawet 13-15% rocznie.
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Na liczby (i nie tylko)
patrz!
Edukacja
Piotr Rybicki
Nadzorkorporacyjny.pl

Jak z odpowiednim wyprzedzeniem wykryć nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych i nie stać się ofiarą drugiego „Getbacku”? Tak brzmi
tytuł szkolenia, które poprowadzę na konferencji Profesjonalny Inwestor już 30 listopada 2018 r., w Gdańsku!

Ale nie będzie o Getbacku i nie będziemy analizowali tego,
co już chyba na wszystkie sposoby zostało przeanalizowane – zajmiemy się pierwszą częścią tytułu – wykrywaniem
nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych spółek
giełdowych. Czyli o tym, co tam można wyczytać – często
między wierszami – a co może okazać się nieocenioną
wartością przy ocenie spółki.

Przykładów spektakularnych upadków na naszej giełdzie
mamy już kilka. W każdym z nich można było powiedzieć
– „przecież to było widać”, „przecież o tym pisali”, „a tutaj
na 77 stronie jest takie zdanie” – no właśnie – i co z tego?
Co z tego, że wiemy coś po fakcie? Chcemy poznać fakty
przed! Niestety jest to coraz trudniejsze – sprawozdania
finansowe „puchną”, dochodzą do nich nowe elementy
(jak na przykład raportowanie niefinansowe), zasady sporządzania stały się tak skomplikowane, że nawet często
i sporządzający się w tym gubią, a i same sprawozdania
są coraz bardziej „graficzne”, co ma podobno umilić czytanie często ponad 200-stronicowych poematów. I która
z tych stron jest najważniejsza? Które zdanie jest najważniejsze? I czy ono tam jest?

Teoretycznie w każdym elemencie
każdego fragmentu sprawozdania
może nastąpić jakieś upiększenie.
Nawet elementy graficzne mogą
na nas wpływać pozytywnie
lub negatywnie.

Często pojawia się pytanie – ale co się stało? Przecież
od zawsze była to świetna firma, od zawsze byli liderami
na rynku, wręcz można było się od nich uczyć. A tu co?
Kurs -30%. Ale gdy spojrzymy do sprawozdań finansowych to okaże się, że – wzrastały zobowiązania, spadała

marża, niedoszacowane koszty, błędnie ujęto przychody,
tak można wymieniać – bo przecież każdy przypadek inny.
O tym jak wykryć nieprawidłowości zanim tak naprawdę
one się pojawią będziemy rozmawiać cały dzień podczas
konferencji Profesjonalny Inwestor 2018! Do zobaczenia!

Co podlega kreowaniu
w sprawozdaniu finansowym?
Najbardziej narażonym na „upiększanie” elementem jest
zysk netto. Jest on najbardziej widocznym elementem
sprawozdania finansowego, również na jego podstawie
oblicza się różnego rodzaju wskaźniki. Jest on także bazą
do wypłaty potencjalnej dywidendy. Stąd też jest to takie naturalne miejsce, przy którym może istnieć pokusa
i chęć zawyżenia lub zaniżenia.
Sam zysk to jednak pochodna bardzo wielu czynników.
Bezpośrednio to przychody i koszty, pośrednio majątek.
Rachunkowość kreatywną można zatem znaleźć wszędzie. Teoretycznie w każdym elemencie każdego fragmentu sprawozdania może nastąpić jakieś upiększenie. Nawet elementy graficzne mogą na nas wpływać pozytywnie
lub negatywnie.
Są jednak miejsca, w których można to zrobić zdecydowanie łatwiej niż w innych. Takim miejscem są wszystkie
te liczby, które nie wynikają bezpośrednio z dokumentów,
a są szacowane. Klasycznymi przykładami będą tutaj odpisy aktualizujące, rezerwy, kontrakty długoterminowe.

Przykład
Kilka lat temu głośnym echem odbiły się problemy i późniejsza upadłość spółki Alma. Informacja o upadłości pojawiła się publicznie 15 września 2016 roku.
Warto wskazać, że spółka w latach poprzedzających kłopoty prezentowała naprawdę dobre wyniki przychodowe (wzrost z 1,2 mld zł 1,6 mld zł). W pierwszych z 4 lat
spółka pokazała zysk (na poziomie 5-9 mln zł), a w roku
2014 niewielką stratę (-10 mln zł). Rok 2015 to natomiast
aż 150 mln zł straty. Owszem dziś wiemy, że już wtedy były
sygnały problemów. Ale z punktu widzenia samej analizy strata jeszcze nie jest czynnikiem najbardziej niebezpiecznym. Strata połączona z zadłużeniem to naprawdę
tykająca bomba.
Jak wyglądały wyniki za 2015 rok? Dane obok. Zachęcam
do samodzielnej próby odnalezienia przesłanek późniejszych zdarzeń.
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(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY I INNYCH CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
Działalność kontynuowana

Nota

Za okres 12 miesięcy
2015
2014

Przychody ze sprzedaży

4

1 563 624

1 656 658

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

5

(1 237 036)

(1 320 347)

326 588

336 311

Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży i marketingu

5

(308 248)

(319 796)

Koszty ogólnego zarządu

5

(27 810)

(25 426)

Zysk/(Strata) netto ze sprzedaży

(9 470)

(8 911)

Przychody/koszty z inwestycji

6

(8 236)

7 014

Pozostałe przychody/koszty operacyjne

7

(127 924)

1 672

(145 630)

(225)

(7 605)

(9 758)

7 679

(1 662)

(145 556)

(11 645)

-

-

(145 556)

(11 645)

Zysk/(Strata) operacyjny
Przychody/koszty finansowe

8

Podatek dochodowy

9

Zysk/ (Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/ (Strata) netto z działalności kontynuowanej

(153 235)

(9 983)

Działalność zaniechana
Zysk / (Strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk/ (Strata) netto

Pozostałe składniki całkowitego dochodu :

Pozostałe składniki całkowitego dochodu, które mogą być przeniesione do

Działalność zaniechana
Zysk / (Strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk/ (Strata) netto

-

-

(145 556)

(11 645)

18 110

(1 438)

(3 424)

290

-

-

14 686

(1 148)

(130 870)

(12 793)

(149 461)
3 905

(13 536)
1 891

(26,88)

(2,43)

(26,88)

(2,43)

(136 536)
5 666

(14 507)
1 714

(24,55)
(24,55)

(2,61)
(2,61)

Pozostałe składniki całkowitego dochodu :

Pozostałe składniki całkowitego dochodu, które mogą być przeniesione do
wyniku:
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Odroczony podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego
dochodu

9

Pozostałe składniki całkowitego dochodu, które nie mogą być przeniesione
do wyniku:
Skutki z mian w strukturze grupy Kapitałowej
Razem inne składniki całkowitego dochodu (netto)
Całkowite dochody
Zysk/ (Strata) netto przypadające:
akcjonariuszom jednostki dominującej
udziałowcom niekontrolującym
Zysk/(Strata) netto na akcję, przypadający
na właścicieli jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję)
– podstawowy

11
11

– rozwodniony
Suma całkowitych dochodów przypadających:
akcjonariuszom jednostki dominującej
udziałowcom niekontrolującym
Suma całkowitych dochodów na akcję, przypadająca
na właścicieli jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję)
– podstawowy
– rozwodniony

Noty przedstawione
na stronach
13-57 stanowią
integralnąfinansowe
część niniejszego
finansowego
ALMA
MARKET S.A.
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sprawozdanie
za 2015sprawozdania
rok
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(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN o ile nie podano inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

Nota

Stan na
2015-12-31

Stan na
2014-12-31

13

191 881

260 603

Nieruchomości inwestycyjne

14

71 200

85 156

Aktywa niematerialne

15

11 967

62 684

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10

33 345

24 950

16.1
16.2
16.3

50 964
9 189
598

26 875
8 201
1 035

60 751

36 111

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe rozliczane przez wynik finansowy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Razem aktywa finansowe

369 144

469 504

17

126 563

157 793

16.3

133 942

145 506

Razem aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa finansowe
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa finansowe rozliczane przez wynik finansowy

16.2

-

142

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

16.6

16 606

15 684

Razem aktywa finansowe

150 548

161 332

RAZEM AKTYWA

646 255

788 629

Razem aktywa obrotowe

277 111

319 125

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki dominującej

18

Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące
Razem kapitał własny

120 749

257 285

41 803

36 137

162 552

293 422

83 901

135 853

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki

19.1

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki dominującej

18

120 749

Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące

257 285

41 803

36 137

162 552

293 422

19.1

83 901

135 853

19.2

3 042

3 823

86 943

139 676

5 335

3 682

Razem kapitał własny
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Razem zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

21

18 653

872

110 931

144 230

19.2

243 039

262 510

640

308

19.1

119 818

87 168

22

-

363 519

349 986

Razem zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania finansowe w wartości godziwej rozliczane przez wynik finansowy
Razem zobowiązania finansowe
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

21

9 253

991

372 772

Razem zobowiązania

483 703

350 977

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

646 255

788 629

Razem zobowiązania krótkoterminowe

495 207
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Noty przedstawione na stronach 13-57 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- 10 Nota
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej

26

Za okres 12 miesięcy
2015

2014

40 139

34 883

Podatek dochodowy zapłacony

(2 154)

(2 131)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

37 985

32 752

(19 171)

(17 789)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

12 317

799

Nabycie aktywów niematerialnych

(742)

(943)

Wpływy z nieruchomości inwestycyjnych

3 280

3 557

-

4 639

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Pożyczki udzielone podmiotom pozostałym
Odsetki otrzymane
Dywidendy otrzymane

(10)

(12)

(6 979)

(5 915)

-

(200)

412

235

9

9

(10 884)

(15 620)

Otrzymane kredyty i pożyczki

2 842

20 764

Spłata zobowiązań z tyt. leasingu finansowego

(519)

(651)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Spłata zobowiązań z tytułu czynszu najmu od nieruchomości inwestycyjnej
Spłata kredytów i pożyczek
Odsetki zapłacone
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych

(775)

(724)

(44 876)

(30 513)

(7 632)

(9 554)

(385)

(3 386)

(51 345)

(24 064)

(24 244)

(6 932)

i kredytu w rachunku bieżącym w okresie
Stan środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym na początek okresu

16.6

(29 793)

(22 861)

Stan środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym na koniec okresu

16.6

(54 037)

(29 793)

Pytania, ciekawe przypadki, sugestie
– proszę kierować do mnie na adres:
rybicki@nadzorkorporacyjny.pl
Chętnie „wykorzystam” podczas wykładu.
Dyskusja mile widziana!

Wykład Piotra Rybickiego
podczas konferencji
Profesjonalny Inwestor
Piątek 30 listopada 2018
Hotel Mercure Posejdon, Gdańsk / Sala A

Jak zmienić prawo,
czyli na ratunek inwestorom kupującym obligacje
korporacyjne
Prawo
Jarosław Dzierżanowski
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Zagadnieniem zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów
indywidualnych biorących udział w ofertach obligacji,
od pewnego czasu, zajmuje się Rada Rozwoju Rynku Finansowego przy Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. W pracach Rady uczestniczy większość instytucji rynku kapitałowego w tym
również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
W związku z zaplanowanym na dzień 21 września 2018 r.
posiedzeniem Rady, celem przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało pismo do Rady, w którym przedstawiło własne propozycje zmian regulacyjnych, które mogłyby

wzmocnić ochronę obywateli przed nierzetelnym oferowaniem obligacji jak i zwiększyć poziom bezpieczeństwa
tej formy inwestowania. Ponadto Stowarzyszenie wyraziło
swoją aprobatę dla części, już dotychczas przedstawionych przez członków Rady, propozycji rozwiązania problemów obligatariuszy.

Emitenci obligacji powinni mieć
obowiązek informowania Komisji
Nadzoru Finansowego o rozpoczętych
jak i zrealizowanych prywatnych
emisjach kierowanych do inwestorów
detalicznych...

Rejestr emisji obligacji
Mając na uwadze doniosłość poruszanego problemu,
w szczególności wobec skali posiadaczy obligacji GetBack
S.A., którzy mają problem z odzyskaniem zainwestowanych pieniędzy, koniecznym stało się w pierwszej kolejności zwiększenie transparentności ofert obligacji. W tym
celu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych postuluje o utworzenie rejestru emisji prywatnych obligacji kierowanych do klientów detalicznych (szeroko rozumianych
konsumentów, osób nie będących inwestorami profesjonalnymi). Rejestr mógłby być prowadzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Emitenci obligacji powinni mieć
obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego

o rozpoczętych jak i zrealizowanych prywatnych emisjach
kierowanych do inwestorów detalicznych, w szczególności o liczbie osób, do których skierowane zostały oferty.
Rejestr emisji obligacji mógłby służyć jako ważne narzędzie w rękach KNF do sprawowania efektywnego nadzoru
nad tego typu ofertami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych należałoby umożliwić
osobom, które otrzymały ofertę prywatną obligacji, weryfikacji, czy dana emisja została zgłoszona do KNF. Informacja o braku zgłoszenia danej emisji obligacji byłaby
jednoznacznym sygnałem, że oferta jest prowadzona nietransparentnie i należy zachować czujność.

Stosowanie MIFID II
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wyraziło również stanowisko, że rygorom wynikającym z przepisów
z MIFID II, bądź też rygorom do nich zrównanym, powinien zostać poddany każdy podmiot oferujący obligacje
inwestorom detalicznym, bez względu na okoliczność,
czy byłaby to oferta publiczna, czy też prywatna. Wymóg
ten powinien dotyczyć także emitenta obligacji. Powyższe
podejście wymusiłoby na każdym podmiocie oferującym
obligacje obowiązek zbadania czy dany instrument finansowy jest odpowiedni dla osoby, której jest oferowany.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wśród uczestników posiedzeń Rady Rozwoju Rynku Finansowego pojawiły się też postulaty, by wyłącznie firmy inwestycyjne mogły
oferować akcje. Wydaje się, że jest to postulat zbyt daleko
idący i nie zwiększy istotnie poziomu ochrony inwestorów
indywidualnych.

Dematerializacja obligacji
Ponadto SII postuluje wprowadzenie powszechnej dematerializacji obligacji. Obligacje mogłyby być deponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
ale i inna forma zapisu elektronicznego na rachunku prowadzonym przez firmę inwestycyjną lub bank zwiększyłaby
bezpieczeństwo obrotu obligacjami. Przykładowo mógłby
to być rejestr obligatariuszy prowadzony przez firmy inwestycyjne i banki na wzór rejestru akcjonariuszy w projektowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Emitowanie obligacji w formie dokumentu (pisemnej) może
nieść istotne ryzyka dla bezpieczeństwa inwestorów. Prowadzenie ewidencji elektronicznej obligacji przez podmioty nadzorowane przez KNF pozwoliłoby ograniczyć
te ryzyka. Tytułem przykładu warto wskazać na sytuacje
gdy inwestor nigdy nie otrzymał dokumentu obligacji,
a ustalenie miejsca jego zdeponowania było niemal niemożliwe lub też depozyt, w którym rzekomo miał się znajdować w rzeczywistości nie istniał. Bez dokumentu obligacji trudno jest, z kolei, dochodzić roszczeń z obligacji.
Innym przykładem jest sytuacja gdy dokumenty obligacji przekazane inwestorowi były sporządzone w sposób
tak dalece odbiegający od wymogów prawa, iż dotknięte
były sankcją nieważności. W szczególności przy obrocie
wtórnym istnieje duże ryzyko nabycia wadliwych dokumentów. Gdy po jednej i drugiej stronie transakcji występują podmioty nieprofesjonalne, żaden z nich może
nie być w stanie zweryfikować czy posiada oryginalny dokument obligacji, bądź czy też spełnia on wymogi prawa.
Mając jednak na uwadze, że obrót profesjonalny nie wymaga tak daleko idącej ochrony jak obrót nakierowany
na klienta detalicznego (tzw. konsumenta) akceptowal-

nym rozwiązaniem byłoby ograniczenie obowiązku emitowania obligacji w formie materialnej jedynie do tych
ofert, które kierowane są choćby do jednego klienta detalicznego.

... powołany administrator pozostaje
w immanentnym konflikcie interesów
pomiędzy obowiązkami jakie powinien
realizować na rzecz obligatariuszy
a więzią ekonomiczną z emitentem.

Administrator zabezpieczeń
Kolejny istotny aspekt, na który należy zwrócić uwagę,
to potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczania obligacji. Niestety, istniejące obecnie regulacje dotyczące administratorów zabezpieczeń (hipoteki, zastawu)
obarczone są grzechem pierworodnym. Jako, że administratora zabezpieczeń wybiera emitent, emitent zawiera
z nim stosowną umowę i płaci mu wynagrodzenie za pełnienie funkcji – tak powołany administrator pozostaje
w immanentnym konflikcie interesów pomiędzy obowiązkami jakie powinien realizować na rzecz obligatariuszy
a więzią ekonomiczną z emitentem. Koniecznym jest w tej
sytuacji wprowadzenie regulacji, które uniemożliwią pełnienie funkcji administratora przez podmioty w jakikolwiek sposób powiązane z emitentem, w szczególności
prawnie lub ekonomicznie. Jako, że administrator zastawu winien działać w interesie obligatariuszy, SII postulu-

je wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi w terminie
dwóch tygodni od zakończenia emisji obligacji odbywałoby się obligatoryjne walne zgromadzenie, które miałoby
prawo zmienić administratora zastawu. W przypadku podjęcia przez obligatariuszy decyzji o zmianie administratora
emitent zobowiązany byłby mu wypłacić wynagrodzenie
w kwocie ustalonej z pierwotnym administratorem. Jeżeli wynagrodzenie nowego administratora zastawu byłoby
wyższe różnica ta byłaby potrącana z odsetek od obligacji, które miałyby być wypłacane obligatariuszom.
Należałoby, również, wprowadzić obowiązek ujawniania
obligatariuszom (na etapie przekazywania oferty nabycia
obligacji) umowy łączącej emitenta obligacji z administratorem zastawu.

Zabezpieczenie obligacji
Dodatkowa kwestia na jaką należy zwrócić uwagę, to potrzeba rzetelnej weryfikacji jakości zabezpieczeń. Obligacje zabezpieczone zastawem na akcjach trudno de facto
uznać za zabezpieczone. Jeżeli emitent nie jest w stanie
w terminie wykupić danej serii obligacji, niemal automatycznie składa wniosek o restrukturyzację, a niekiedy
od razu o upadłość. Przy ustalaniu wartości nieruchomości
objętej hipoteką zabezpieczającą wykup obligacji należałoby brać pod uwagę cenę za jaką ona zostanie sprzedana
w postępowaniu egzekucyjnym. Cena rynkowa jest w tym
przypadku wartością mylącą. W przypadku defaultu na obligacjach zasadniczo nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości przez emitenta po cenach rynkowych. Jest ona
zbywana po cenach możliwych do osiągnięcia w postępowaniu egzekucyjnym/licytacji przez syndyka.

Podkreślić należy, że inwestor
powinien mieć możliwość swobodnego
zbywania obligacji również po dniu
wykupu. Sprzedaż feralnych obligacji
pozwoliłaby inwestorom, chociaż
w niewielkim zakresie zminimalizować
poniesioną na nich stratę.

Obrót po terminie wykupu
Następny mankament wart wyeliminowania to wprowadzony ustawą o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku zakaz obrotu obligacjami po upływie terminu ich wykupu.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od chwili,
gdy ukazał się projekt ww ustawy uważało to ograniczenia za nieuzasadnione. Dlatego teżobecnie postuluje dopuszczenie możliwości obrotu obligacjami, które nie zostały przez emitenta wykupione w terminie. Podkreślić
należy, że inwestor powinien mieć możliwość swobodnego zbywania obligacji również po dniu wykupu. Obrót obligacjami, które nie zostały wykupione w terminie
przez emitenta może się przecież odbywać poza obrotem
zorganizowanym. Sprzedaż feralnych obligacji pozwoliłaby inwestorom, chociaż w niewielkim zakresie zminimalizować poniesioną na nich stratę. Ponadto pozwoliłoby
na wykazanie przez inwestora straty podatkowej, którą mógłby następnie rozliczyć z zyskami ze źródeł kapitałowych w ciągu kolejnych pięciu lat.

Edukacja
Finalnie SII pragnie zwrócić uwagę na potrzebę prowadzenia nieustannej edukacji finansowej, nie tylko inwestorów indywidualnych ale wszystkich obywateli. Rynek
finansowy cały czas jest w fazie dynamicznych zmian.
Klienci instytucji finansowych wielokrotnie byli już narażani na nieodpowiednie dla nich instrumenty finansowe. Były to np. kredyty walutowe, następnie polisolokaty, kolejno pojawił się rynek Forex. Obecnie gorącym
problemem stały się obligacje. Coraz popularniejsze staje się też inwestowanie w kryptowaluty. Niewykluczone,
że w przyszłości powstaną oferty budowania portfeli inwestycyjnych opartych o kryptowaluty. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, rynek kryptowalut nie podlega
nadzorowi KNF. Jeżeli skala pokrzywdzonych na kryptowalutach będzie duża pojawi się kolejny problem społeczny na miarę tzw. afery Amber Gold, czy GetBack. Jedynie
powszechna, konsekwentna i zakrojona na szeroką skalę
edukacja finansowa obywateli, może zwiększyć ich bezpieczeństwo i uchronić przed kolejnymi stratami. Tę rolę
organy państwa powinny spełniać jak najaktywniej i masowo upowszechniać wiedzę finansową, zarówno poprzez
telewizję publiczną, kanały internetowe, czy lekcje w szkołach. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którego
statutową rolą jest edukacja inwestorów indywidualnych
niewątpliwie mogłoby być naturalnym wsparciem przy realizacji tego typu działań.

Rekomendacje inwestycyjne
Wyceny przedsiębiorstw
Zapoznaj się z naszymi rekomendacjami na
www.domanaliz.pl

Grupa CDRL jest wiodącym na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej
dystrybutorem odzieży dla niemowląt i dzieci sprzedawanej pod marką własną –
Coccodrillo. Na koniec 2017 roku sieć sprzedaży spółki składała się
z około 500 sklepów, z tego 249 placówek w Polsce.

Grupa Mex Polska zarządza ogólnopolską siecią lokali gastronomicznych działających
pod szyldami “The Mexican”, “Pijalnia Wódki i Piwa” oraz “PanKejk”.

Grupa Sescom specjalizuje się w świadczeniu usług Facility Management, tj. serwisu
technicznego budynków oraz urządzeń. Jednocześnie Emitent rozwija inne usługi,
komplementarne do podstawowej działalności, wspierając przy tym klientów
w procesie transformacji cyfrowej.

Czy jest szansa na niższy
„podatek Belki”
od zysków giełdowych?
Komentarz
Piotr Cieślak
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Sytuacja polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat prezentuje się coraz gorzej. Tak źle,
jak na przestrzeni ostatnich miesięcy nie było jednak
dawno. Rynek został ogarnięty przez wszechobecny pesymizm, a świadczą o tym zarówno notowania akcji, liczba ofert IPO, jak i wyniki badania Indeksu Nastroju Inwestorów (INI).

Obecnie rynek boryka się z wieloma problemami. Istotne
zwiększenie sankcji dla spółek giełdowych, afery giełdowe,
przyrównywanie przez polityków giełdy do kasyna, niskie
wyceny zachęcające do wycofywania spółek przez akcjo-

nariuszy większościowych z pokrzywdzeniem akcjonariuszy mniejszościowych, czy też brak zachęt podatkowych
dla inwestorów giełdowych, a to tylko część z problemów.
Trudno się dziwić, że w takim otoczeniu nie ma optymistów, a polska giełda należy do jednych z najgorszych
pod względem stóp zwrotu rynków na świecie. Swoją drogą, wbrew pozorom, takie sytuacje często sprzyjają późniejszym potencjalnym wzrostom.

Strategia Rozwoju
Rynku Kapitałowego
Problem, oprócz środowiska rynkowego, na szczęście dostrzegło też Ministerstwo Finansów, w konsekwencji czego
trwają obecnie prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Pierwsze efekty wydają się być
budujące. Dużym optymizmem napawają m.in. pomysły
dotyczące tzw. „Podatku Belki” od zysków zarówno uzyskanych z inwestycji giełdowych, jak również z jednostek
funduszy inwestycyjnych. Warto jednak dodać, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaproponowało
jeszcze dalej idące rozwiązania dotyczące podatków, takie, które w jeszcze większym stopniu będą zachęcać Polaków do inwestycji długoterminowych. W chwili obecnej
kluczowe jest jednak, aby z planów Ministerstwa nie został wyłącznie „pomysł na papierze”, który trafi później
do przysłowiowej szuflady. Zasadniczo są to bowiem zmiany, które mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla przyszłości naszego rynku, a w szczególności na możliwość
zainteresowania rynkiem szerszego grona społeczeństwa
i potencjalnych emitentów.

Jaka będzie strategia?
Prezentacja dotycząca efektów dotychczasowych prac
nad Strategią Rynku Kapitałowego zaprezentowana została
w Ministerstwie Finansów w drugiej połowie lipca i stanowiła ona publiczne przedstawienie wniosków z wykonania
jednego z etapów strategii – analizy barier. Na spotkaniu
zaprezentowano również niektóre potencjalne rozwiązania. Materiał został opracowany przez podmiot zewnętrzny m.in. w oparciu o uwagi środowiska rynkowego. Swoje
uwagi zgłaszało oczywiście także SII.

Niestety, na dzień ujawnienia
prezentacji żaden z poglądów w niej
wyrażonych nie został zatwierdzony
przez Polski Rząd.
Zaprezentowany w lipcu materiał przedstawiał poglądy
na rynek, które jak wynikało z dokumentu mają pomóc
w dalszym rozwoju polskiej gospodarki i rynku. Niektóre propozycje przed przygotowaniem prezentacji zostały z góry odrzucone ze względu na ich niepraktyczność,
a nawet niezgodności z prawem UE. Zespół BTA Consulting, który pracował nad materiałem zaprezentowanym
na spotkaniu, przeanalizował propozycje branży razem
z Ministerstwem Finansów. Niestety, na dzień ujawnienia
prezentacji żaden z poglądów w niej wyrażonych nie został zatwierdzony przez Polski Rząd. Bieżące plany zakładają, że do końca września br. nastąpi sfinalizowanie prac
nad strategią.

Jakie wnioski płyną
z zaprezentowanego
dokumentu?
Zmiany zaproponowane w materiale przedstawionym w Ministerstwie dotyczą wielu obszarów, poczynając od rozwiązań technicznych, przechodząc przez kwestie przyciągnięcia nowych emitentów na rynek, poprawę
ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, edukację inwestorów, emitentów, ale też polityków, aż po oszczędności emerytalne, ochronę inwestorów indywidualnych, czy wzrost zaufania do rynku. Mając
na uwadze zawartość materiału, SII pozytywnie oceniło
dotychczasowe efekty prac nad Strategią Rozwoju Rynku
Kapitałowego zgadzając się z większością przedstawionych
kluczowych barier rozwoju rynku kapitałowego w Polsce,
jak również rozwiązaniami, jakie zaproponowano dla rozwiązania problemu tych barier.

Pomysły na zmiany
w podatkach?
Niewątpliwie jednym z ważniejszych dla inwestorów punktów w prezentacji był ten dotyczący kwestii podatkowych.
Wśród potencjalnych pomysłów na zmiany w systemie
podatkowych przedstawiono m.in. zmniejszenie „podatku Belki” do 9% dla zysków z inwestycji utrzymywanych
przez okres przekraczający 12 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF
i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyj-

ne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe.
Inny pomysł zakłada z kolei zniesienie 10% podatku PIT
od wypłat z IKZE, a kolejnym jest zredukowanie obecnie
obowiązującego podatku ryczałtowego od dywidend z 19%
do 9%. To są oczywiście na dziś tylko i wyłącznie pomysły,
ale kierunkowo oczywiście bardzo dobre dla inwestorów
i rynku.

...należy podjąć dodatkowe działania
w ramach zmian podatkowych,
które dodatkowo przyczynią się
do realnego powielania modelu
oszczędzania wieloletniego/
dywidendowego/emerytalnego
z jakim mamy do czynienia na rynkach
zachodnich.

Propozycje SII
Odnosząc się do tych rozwiązań, SII podkreśliło pozytywny
odbiór zaprezentowanych rozwiązań, podniosło jednak,
że konieczne jest wprowadzenie w kilku obszarach dodatkowych modyfikacji, które sprawią, że rynek kapitałowy stanie się jeszcze bezpieczniejszym i atrakcyjniejszym
miejscem dla budowania w szczególności długoterminowych oszczędności emerytalnych. Wobec powyższego SII
przedstawiło zarówno uwagi dotyczące kwestii ochrony
praw inwestorów, ale też kwestii podatkowych.

Niższy podatek przy
inwestycjach kilkuletnich
W ocenie SII obok już zaprezentowanych rozwiązań zmian
podatkowych, należałoby wprowadzić dodatkowe zachęty podatkowe w postaci zmniejszenia „podatku Belki”
do poziomu 4% dla zysków z inwestycji utrzymywanych
przez okres co najmniej 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe.

...potencjalne mniejsze wpływy
z podatków są w naszej ocenie
znacznie mniej groźne niż dalsza
erozja rynku kapitałowego...
Ponadto Stowarzyszenie zaproponowało, aby w przypadku inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający
60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach
regulowanych oraz MTF nie pobierano podatku od dywidend. W ocenie SII, szczególnie w obliczu konieczności
budowania kapitału Polaków na okres emerytalny i w obliczu projekcji wielkości przyszłych emerytur, które będą
wypłacane z ZUS, niezbędne są dalej idące propozycje
niż tylko te zaproponowane w prezentacji. W USA, czy też
w krajach Europy Zachodniej inwestowanie dywidendowe,
wieloletnie, czy wręcz pokoleniowe jest niezwykle popularne. Stąd też SII podniosło, iż należy podjąć dodatkowe

działania w ramach zmian podatkowych, które nie tylko
przyczynią się do zwiększenia zainteresowania rynkiem
i przyciągnięciem na rynek nowych inwestorów, ale które
dodatkowo przyczynią się do realnego powielania modelu oszczędzania wieloletniego/dywidendowego/emerytalnego z jakim mamy do czynienia na rynkach zachodnich.
Stowarzyszenie zaproponowało także, aby wprowadzić
możliwość kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od dywidend wypłacanymi przez Spółki.

Czy dojdzie do zmian
w podatkach?
Czy finalnie Ministerstwo zdecyduje się wprowadzić zachęty podatkowe? Trudno powiedzieć. Z jednej strony
mamy widmo marginalizującego się polskiego rynku kapitałowego, z drugiej strony do kasy Państwa wciąż trafiają miliardy z podatków od inwestorów giełdowych. To powoduje, że decyzje w tym zakresie będą dla ministerstwa
trudne. W długim terminie jednak potencjalne mniejsze
wpływy z podatków są w naszej ocenie znacznie mniej
groźne dla polskiej gospodarki niż dalsza erozja rynku
kapitałowego i nieefektywny model pomnażania kapitału
przez społeczeństwo. Dlatego też SII, jak również wszyscy
uczestnicy rynku kapitałowego szczerze kibicują Ministerstwu Finansów, aby wiele z dobrych pomysłów przerodziło się w jak najszybsze i co najważniejsze realne działania
naprawcze dla rynku. Mamy nadzieję, że jednym z tych elementów będzie właśnie korzystna dla inwestorów zmiana
w systemie podatkowym.

Legendarni
inwestorzy
Ich źródła sukcesu oraz zasady inwestycyjne
Edukacja
Przemysław Ławrowski
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Trudno nie zgodzić się z faktem, iż nie ma uniwersalnego
sposobu na skuteczne inwestowanie. Mimo tego są gracze, którym wychodzi to lepiej. Oczywiście części z nich
pomaga szczęście, które zwykle nie trwa długo, jednakże są tacy inwestorzy, którzy dzięki przemyślanym działaniom potrafią zarabiać na giełdzie latami. Właśnie
tej ostatniej grupie najlepszych i najbardziej podziwianych graczy warto się przyjrzeć dokładniej.
Graham, Buffet, Templeton, to jedne z największych nazwisk, o których każdy giełdowy gracz słyszał chociaż raz.
Jakimi zatem zasadami inwestycyjnymi kierują lub kierowali
się jedni z najlepszych inwestorów na świecie? Jakie są źródła ich sukcesu? Odpowiedź na te pytania jest dość złożona.

Benjamin Graham
Mimo, że ten nieprzeciętny inwestor zmarł w 1956 roku,
jego dorobek w świecie inwestycji giełdowych pojawia
się często. Autor książki „Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym”, czyli jednego
z najważniejszych tytułów opowiadających o inwestowaniu w fundamenty spółki. Właśnie dlatego bardzo często jest on nazywany „Ojcem inwestowania w wartość”.
Był nauczycielem Warrena Buffeta, który obecnie także
należy do grona najbardziej znanych inwestorów na świecie. Dzieło Grahama nazwał on „najlepszą książką, jaka
kiedykolwiek powstała”.
Główną zasadą stosowaną przez Benjamina Grahama
było inwestowanie z wykorzystaniem analizy fundamentalnej. Zajmował się on przede wszystkim wyszukiwaniem
mało znanych, niedowartościowanych oraz posiadających
potencjał wzrostu spółek, korzystając przy tym z takich
wskaźników jak cena-zysk (P/E), czy cena wartość księgowa (P/BV). Wyróżniał dwa typy inwestorów. Pierwszym
z nich są Ci, którzy nie dokonują przy wyborze akcji pogłębionej analizy spółek, trzymając się zasady „kupuj i trzymaj”. Natomiast drudzy, to gracze, którzy poświęcają sporo czasu na analizę firmy, której zakup akcji rozważają.
Najsłynniejszym powiedzeniem Grahama było: „Największym wrogiem inwestora – jest prawdopodobnie on sam”.
Według niego powinno inwestować się w spółki, których
stosunek całkowitego zadłużenia do wartości aktywów
jest mniejszy niż 1. Oprócz tego sugerował lokowanie
środków w spółki, które wypracowały zysk w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym zysk z ostatniego roku powinien być
wyższy od tego sprzed 5 lat. Według niego należy także

inwestować w spółki, których wskaźnik P/BV jest niższy
niż 1,2, a wskaźnik P/E jest niższy, bądź równy 9. Kupowanie akcji firm niedowartościowanych określił on mianem
strategii dla cierpliwych, gdyż aby w ten sposób zarobić,
okazja którą Ty już dostrzegłeś musi zostać zauważona
przez innych graczy.

Warren Buffett
To chyba najbardziej znany współczesny inwestor. Jego nauczycielem był wspomniany wcześniej Benjamin Graham.
Podobnie jak jego nauczyciel, przy wyborze spółek, w które
inwestuje, skupia się na analizie fundamentalnej. Lokując
środki w imieniu funduszu Berkshire Hathaway stara się
także poznać menedżerów zarządzający firmami, w które
inwestuje.
Jedną z zasad wyznawanych przez „wyrocznię z Omaha”
jest inwestowanie długoterminowe. „Nigdy nie próbuję
zarabiać na giełdzie. Kupuję z założeniem, że następnego
dnia mogą zamknąć giełdę i nie otworzą jej przez pięć
lat”. To słynne stwierdzenie dobrze oddaje nastawienie
Buffetta do tego sposobu inwestowania. Według niego
dobrze prosperująca firma będzie budować swoją wartość w długim terminie, a impulsywne decyzje inwestycyjne dotyczące jej akcji działają tylko na niekorzyść inwestora.
Inną ważną zasadą wyznawaną przez Warrena Buffetta
jest możliwość łatwego zrozumienia modelu biznesowego
firmy, w którą chce zainwestować. Według niego, prowadzone biznesy powinny być na tyle wspaniałe, aby mogły
się obronić nawet w sytuacji gdy na ich czele stoi zarząd

o słabych kompetencjach. Inwestor radzi również unikać
mody inwestycyjnej. Jak sam twierdzi „złe rzeczy ciężko
jest dostrzec w dobrych czasach”, co pokazał przykład
spółek internetowych na przełomie wieków. Z kolei czas
i wydarzenia rynkowe zwykle weryfikują, kto uległ pokusie,
czyli jak mawia Buffet: „Dopiero podczas odpływu okazuje
się, kto pływał nago”. Inwestor wyznaje również, zasadę
kupowania akcji spółki, gdy ta ma tymczasowe problemy.
Dotyczy to firm, których fundamenty są solidne, a jedynie
zła decyzja zarządu doprowadziła spółkę do chwilowych
kłopotów. W takiej sytuacji rynek przecenia te akcje, które w rzeczywistości są więcej warte. W kontekście takich
spółek Warren Buffett powiedział: „Chcemy kupować dopóki są na stole operacyjnym”.

John Templeton
Zasadą, którą kierował się Templeton
było także nie podążanie za tłumem
w decyzjach inwestycyjnych.
To nie tylko finansista i analityk. Przed śmiercią w 2008
roku John Templeton zasłynął również jako filantrop
oraz twórca fundacji przyznającej nagrody jego imienia. Wzbogacił się przede wszystkim na funduszach, które po II wojnie światowej bardzo dużo zyskały na wartości.
Podobnie, jak wcześniej wymienieni inwestorzy, skupiał
się na analizie fundamentalnej spółek. Do portfela wybierał przede wszystkim firmy zapomniane przez inwestorów,

a z zakupami zwykle ich akcji wstrzymywał się do okresu wielkiego pesymizmu. Mawiał, że kupowanie gdy inni
ze zniechęceniem sprzedają oraz sprzedawanie, gdy inni
chciwie kupują, wymaga największego hartu ducha i przynosi najwięcej profitów.
Zasadą, którą kierował się Templeton było także nie podążanie za tłumem w decyzjach inwestycyjnych. Twierdził,
że nie da się osiągnąć lepszych rezultatów niż inni, inwestując w te same papiery wartościowe. Podobne zdanie
miał na temat metod doboru akcji: “Jeśli chcesz mieć lepszy wynik od tłumu, musisz myśleć inaczej niż tłum”.
Podkreślał również, że nikt nie posiada całej wiedzy,
ale należy uczyć się na błędach. Cztery słowa: “Tym razem
będzie inaczej”, określił mianem najdroższych w historii
rynku. Hossy i bessy giełdowe określał jako przejściowe,
a czas ich trwania to według niego od jednego do dwunastu miesięcy.
Badając zasady inwestycyjne stosowane w przez trzech
wspomnianych inwestorów widać, że głównym narzędziem
wykorzystywanym przez nich do oceny spółek giełdowych
była lub jest analiza fundamentalna. Nie oznacza to jednak, braku zasadności stosowania analizy technicznej. Korzystając z doświadczeń największych graczy warto wyciągnąć wnioski pozwalające wypracować tzw. złoty środek,
który daje szansę na efektywnie pomnażanie pieniędzy.
Trudno, natomiast, doszukiwać się w ich działaniach gotowego schematu, który raz skonstruowany będzie działał
przez wiele lat. Rynek bowiem ewoluuje i to, co jest aktualne jednego roku, w kolejnym może być już przestarzałe.
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Hotel Gołębiewski w Karpaczu

Dane finansowe
Grupy TAURON

Dane finansowe Grupy Kapitałowej
TAURON Polska Energia (w tys. zł)

I półrocze
2018

I półrocze
2017

9 202 371

8 758 024

(7 926 786)

(7 016 774)

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

(383 849)

(33 127)

Zysk brutto ze sprzedaży

1 275 585

1 741 250

Koszty sprzedaży

(228 322)

(225 527)

Koszty ogólnego zarządu

(283 605)

(304 563)

145 784

26 034

45 442

58 330

Zysk operacyjny

954 884

1 295 524

Koszty odsetkowe od zadłużenia

(81 430)

(98 977)

(148 087)

44 045

725 367

1 240 592

(156 931)

(235 115)

572 021

990 004

567 029

1 004 167

1 407

1 310

954 884

1 295 524

570 605

988 688

1 416

1 316

Bilans

30.06.2018

31.12.2017

Aktywa trwałe

31 074 587

31 048 542

3 978 095

4 786 474

Kapitał własny

18 719 235

18 067 813

Zobowiązania długoterminowe

12 325 264

12 738 264

Zobowiązania krótkoterminowe

4 008 183

5 028 939

Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Udział w zysku / (stracie wspólnych przedsięwzięć)

Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
z tego:
- przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
- przypadający na udziały nie dające kontroli
Dochód całkowity za okres
z tego:
- przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
- przypadający na udziały nie dające kontroli

Aktywa obrotowe

mln zł
10 000

10 000
9 000

7 500

8 758

9 202

8 000
7 000
6 000

5 000

5 000
4 000
3 000

2 500

2 000
1 000

0

0

I półrocze 2017

I półrocze 2018

Rys. 1. Przychody ze sprzedaży

mln zł
2 500

2 500
2 000

2 152

2 194

1 500
1 000
500

0

0

I półrocze 2017
Rys. 2. EBITDA - Dynamika 2018/2017 102%

I półrocze 2018

Komentarz

Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia

W I półroczu 2018 r. Grupa TAURON osiągnęła solidne wyniki finansowe. W porównaniu z I półroczem 2017 r. zanotowaliśmy pięcioprocentowy
wzrost przychodów ze sprzedaży, w szczególności przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej
oraz usług dystrybucyjnych. Jest to między innymi konsekwencją rosnącego popytu na energię
oraz wyższych cen sprzedaży energii.
W pierwszej połowie tego roku EBITDA Grupy TAURON osiągnęła 2,2 mld zł, tj. o 2 proc. więcej r/r.
Największy udział w strukturze EBITDA miały segmenty: Dystrybucja, Wytwarzanie i Sprzedaż.
Zysk netto wyniósł 567 mln zł, a na jego poziom
wpłynęło zdarzenie jednorazowe w postaci ujęcia
odpisów z tytułu utraty wartości aktywów.

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON zamknęły się
kwotą 1,5 mld zł. Ponad 400 mln zł przeznaczyliśmy na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie,
a niemal 800 mln zł - na modernizację majątku
sieciowego i nowe przyłącza w segmencie Dystrybucja.
Jednym z najważniejszych wydarzeń bieżącego
roku było podpisanie umów z Polskim Funduszem
Rozwoju dotyczących warunków zaangażowania
PFR w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie.
Na ich podstawie fundusze zarządzane przez PFR
zainwestują w to przedsięwzięcie do 880 mln zł.
W omawianym okresie pracowaliśmy również
nad optymalizacją źródeł finansowania – m. in. wydłużyliśmy o dwa lata okres dostępności środków
w ramach programu emisji obligacji.
Grupa TAURON utrzymuje bezpieczny poziom
wskaźnika długu netto/EBITDA, który na koniec
czerwca 2018 r. wyniósł 2,3x. Działania mające
na celu zapewnienie stabilności finansowej Grupy
są odzwierciedlone w ratingu „BBB” z perspektywą
stabilną nadanym przez Fitch.

NAJWIĘKSZA SIEĆ PORTALI PRACY W POLSCE
POSZUKUJE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

tel. +48 792 599 999 e-mail: biuro@wcob.pl
PracaAugustow.pl

GrudziadzPraca.pl

PracaOborniki.pl

PracaSwiebodzin.pl

PracaBartoszyce.pl

PracaHajnowka.pl

OfertyPracyOlsztyn.pl

PracaSwietochlowice.pl

BelchatowPraca.pl

InowroclawPraca.pl

PracaOpoczno.pl

PracaSwinoujscie.pl

BialaPodlaskaPraca.pl

PracaJaroslaw.pl

OpolePraca.pl

PracaSzamotuly.pl

BialystokPraca.pl

PracaJastrzebie.pl

PracaOstroda.pl

SzwecjaPraca.pl

BielskoBialaPraca.pl

JaworznoPraca.pl

OstrolekaPraca.pl

TarnobrzegPraca.pl

PracaBilgoraj.pl

PracaJedrzejow.pl

PracaOzarow.pl

TarnowPraca.pl

BochniaPraca.pl

PracaJeleniaGora.pl

PracaOlawa.pl

TczewPraca.pl

PracaBoleslawiec.pl

KaliszPraca.pl

PiasecznoPraca.pl

TorunPraca.pl

PracaBraniewo.pl

KatowicePraca.pl

PracaPiekary.pl

PracaTurek.pl

PracaBrodnica.pl

PracaKepno.pl

PracaPiotrkow.pl

PracaTychy.pl

PracaBrzesk.pl

PracaKetrzyn.pl

PilaPraca.pl

PracaWadowice.pl

PracaBusko.pl

KielcePraca.pl

PoznanPraca.pl

WarszawaOfertyPracy.pl

BydgoszczPraca.pl

PracaKluczbork.pl

PracaPruszkow.pl

WalbrzychPraca.pl

BytomPraca.pl

KoninPraca.pl

PrzemyslPraca.pl

WejherowoPraca.pl

PracaBlonie.pl

PracaKoscian.pl

PracaPszczyna.pl

PracaWielun.pl

ChelmPraca.pl

KoszalinPraca.pl

PlockPraca.pl

PracaWolsztyn.pl

ChojnicePraca.pl

PracaKozienice.pl

PracaPlonsk.pl

PracaWolomin.pl

ChorzowPraca.pl

KolobrzegPraca.pl

RaciborzPraca.pl

OfertyPracyWroclaw.pl

PracaCiechanow.pl

KrakowOfertyPracy.pl

OfertyPracyRadom.pl

WrzesniaPraca.pl

OfertyPracyCzestochowa.pl

PracaKrasnik.pl

OfertyPracyRadomsko.pl

PracaWyszkow.pl

DabrowaPraca.pl

PracaKrasnystaw.pl

PracaRudaSlaska.pl

WloclawekPraca.pl

DebicaPraca.pl

KrosnoPraca.pl

RybnikPraca.pl

ZabrzePraca.pl

PracaDzierzoniow.pl

PracaKutno.pl

RzeszowPraca.pl

ZamoscPraca.pl

ElblagPraca.pl

PracaKlodzko.pl

PracaSandomierz.pl

ZaryPraca.pl

ElkPraca.pl

PracaLegionowo.pl

PracaSanok.pl

ZgierzPraca.pl

PracaGarwolin.pl

LegnicaPraca.pl

SiedlcePraca.pl

ZgorzelecPraca.pl

GdanskPraca.pl

LesznoPraca.pl

PracaSiemianowice.pl

ZielonaGoraPraca.pl

GdyniaPraca.pl

PracaLezajsk.pl

SieradzPraca.pl

ZoryPraca.pl

PracaGizycko.pl

PracaLimanowa.pl

PracaSkierniewice.pl

PracaZuromin.pl

GliwicePraca.pl

LublinPraca.pl

SochaczewPraca.pl

ZyrardowPraca.pl

GnieznoPraca.pl

PracaMazury.pl

PracaSopot.pl

ZywiecPraca.pl

PracaGorlice.pl

PracaMragowo.pl

PracaSrem.pl

PracaLeczna.pl

GorzowPraca.pl

MyslowicePraca.pl

StalowaWolaPraca.pl

LodzPraca.pl

PracaGrajewo.pl

NowySaczPraca.pl

SuwalkiPraca.pl

LomzaPraca.pl

GrodziskPraca.pl

NysaPraca.pl

SwidnicaPraca.pl

PracaLowicz.pl

PracaGrojec.pl

job365.pl

OGÓLNOPOLSKI PORTAL OFERT PRACY

PracaLukow.pl

