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�eský Telecom, a.s. dnes zve�ejnil konsolidované výsledky hospoda�ení za rok
2004:

mld. K� 2004 2003 Zm�na O�ekávání
[mld. K�] [mld. K�] [%] Cyrrus Trh

Výnosy 62,1 51,47 20,6% 62,18 62,05
EBITDA 29,0 23,81 21,8% 27,97 29,34
�istý zisk 5,6 -1,78 n.m. 4,68 5,58

Dnes zve�ejn�né výsledky �eského Telecomu mírn� p�ekonaly o�ekávání trhu na
úrovni �istého zisku (o 20 mil. K�) i tržeb (o 50 mil. K�), mírn� nižší byly na úrovni
EBITDA zisku (o 340 mil. K�), který odráží provozní efektivitu spole�nosti. Proti
našemu o�ekávání ale byly výsledky EBITDA i �istého zisku výrazn� vyšší.

V oblasti tržeb mate�ský Telecom vyd�lal 34,4 mld. K�, což je v soulad s naším
o�ekáváním. U mate�ské spole�nosti je v sou�asnosti nejsledovan�jší vývoj služby
ADSL, kde spole�nost dosáhla 101 tis. p�ípojek, což je více, než jsme o�ekávali.
Rychlý r�st po�tu p�ípojek je ale zp�soben nabídkou zkušebního 14 denního období
zdarma a teprve p�íští �tvrtletí ukáže, zda nár�st po�tu p�ípojek bude následován
odpovídajícím r�stem tržeb. Celkové výnosy Eurotelu dosáhly 29,5 mld. K�, což je
také podle našeho o�ekávání. Rychleji oproti našemu o�ekávání i proti minulému
�tvrtletí rostly tržby ze služeb VAS, SMS, MMS, internetu a dat (o 16% y/y), které
mají být v budoucnosti hlavním r�stovým segmentem spole�nosti. Stejn� nad
o�ekávání vzrostly p�íjmy z poplatk� za z�izování (o 12% y/y). Obojí je zp�sobeno
rychlým r�stem v oblasti vysokorychlostního internetu CDMA, který byl spušt�n
v roce 2004. Výnosy z hovorného pokra�ovaly v poklesu o 8% y/y v d�sledku
cenové války mezi mobilními operátory.

Vynikajících výsledk� spole�nost dosáhla ve snižování provozních náklad�, když
mzdové náklady mate�ské spole�nosti klesly o 15%, vysoko nad naší predikcí.
Po�et zam�stnanc� �T klesl o 19% y/y! Výrazn� klesaly také režijní provozní
náklady nesouvisející s prodejem a mírn� p�ekonaly naše o�ekávání. Zisk EBITDA
tak meziro�n� vzrostl o 21,8%, po o�išt�ní o vliv konsolida�ních zm�n se pak jedná
o nár�st o 1,6%. EBITDA marže vzrostla ze 46% na 47%. Provozní výsledky
spole�nosti tak hodnotíme jako velmi dobré.

Na úrovni EBIT pak spole�nost p�ekonala sv�j cíl 12% podílu investic na tržbách,
když dosáhla výborných  9,3%.    Odpisy    investi�ního    majetku     tak      vzrostly
na 20,7 mld. K�, tj. o 6,5% a odpovídají našemu o�ekávání. Do budoucna ale bude
spole�nost muset své investi�ní výdaje zvýšit, aby byla schopna konkurovat
v technických parametrech vysokorychlostního internetu ostatním spole�nostem,
p�edevším �eským Radiokomunikacím.

Zadluženost spole�nosti pokra�ovala díky silné tvorb� hotovostních tok� v rychlém
poklesu na 25,5 mld. K� (v roce 2003 45 mld. K�) a p�ekonala naše predikce.
Finan�ní náklady tak byly o 200 mil. K� nižší, než jsme o�ekávali. Na úrovni EBT
také spole�nosti v minulém roce výrazn� pomohl posilující kurs koruny.

Spole�nosti se da�í výrazn� snižovat provozní náklady i míru kapitálových investic.
Tržby nep�inesly výrazné p�ekvapení, pozitivní je, že Eurotel op�t zrychlil r�st
služeb VAS díky rychlému rozvoji internetu p�es CDMA. Celkov� se tedy
hospoda�ení spole�nosti ubírá správným sm�rem a hodnotíme ho pozitivn�.

Datum                                        16.2.2005
Aktuální kurz                            404,65 K�
Cílová cena       probíhá p�ecen�ní

Výnosy 62,1 mld. K�

EBITDA 29,0 mld. K�

�istý zisk 5,6 mld.. K�

                 Výsledky 2004

Informace o akciích

po�et akcií                             322 089 900 ks

tržní kapitalizace                                130,4 mld. K�

free float                                           49%

ro�ní maximum                                425,3 K�

ro�ní minimum                                                   304,6 K�




