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Spółka 
Rekomendacja 
fundamentalna 

Wycena w horyzoncie 
12M (zł) 

Rekomendacja relatywna Analityk 

LSI Software Kupuj 22.0 Przeważaj Tomasz Rodak, CFA 

Wydarzenie: Rekordowe przychody w IV kw. 2021; prognoza wyników za IV kw. 2021. 

W trakcie wczorajszej sesji Spółka poinformowała, że wstępne przychody za rok 2021 wyniosły 54,0 mln zł (+25% r/r), co implikuje, że przychody 
za 4 kw. 2021 r. wyniosły 20,7 mln zł (+97% k/k; +90% r/r). Oznacza to, że zarówno przychody roczne jak i kwartalne były rekordowe w historii 
spółki. Opublikowane przychody za 4 kw. 2021 r. są o 43% wyższe od naszych wstępnych oczekiwań, które wynosiły 14,5 mln zł. 

Zakładamy, że pozytywne zaskoczenie na przychodach (wobec naszych prognoz) rozłożyło się równomiernie pomiędzy trzy segmenty 
działalności: produkcję, dystrybucję oraz segment kinowy. W konsekwencji oczekujemy, że w 4 kw. 2021 Spółka wygenerowała 8,6 mln zł 
przychodów w dystrybucji (+39% r/r) przy wysokich 31% marżach. W segmencie produkcji oczekujemy 12,1 mln zł przychodów (włączając kina), 
co implikuje wzrost o 156% r/r. Marża w produkcji może osiągnąć wysokie 49%. 

Podsumowując, spodziewamy się że w IV kw. 2021 r. LSI Software wygeneruje 5,2 mln zł EBITDA oraz 3,7 mln zł zysku netto. 

 

LSI Software; Prognoza wyników za IV kw. 2021 

MSSF skonsolidowane           
(mln PLN) IV kw. 2021P IV kw. 2020 zmiana r/r I-IV kw. 2021P I-IV kw. 2020 zmiana r/r 

Przychody 20,7 10,9 90% 54,0 43,1 25% 
  Produkcja 12,1 4,7 156% 30,3 22,2 37% 
  Dystrybucja 8,6 6,2 39% 23,7 20,9 14% 
Zysk brutto na sprzedaży 8,6 0,3 n.m. 15,9 2,7 494% 
  Marża zysku brutto na sprzedaży 41,6% 2,7% - 29,5% 6,2% - 
EBITDA 5,2 0,2 n.m. 9,9 6,4 55% 
  Marża EBITDA 25,0% 2,1% - 18,2% 14,8% - 
EBIT 4,1 -0,8 n.m. 5,7 1,7 244% 
  Marża EBIT 19,9% -7,0% - 10,6% 3,9% - 
Zysk przed opodatkowaniem 4,1 -0,8 n.m. 5,6 1,7 222% 
  Marża zysku przed opodatkowaniem 20,0% -7,3% - 10,4% 4,1% - 
Zysk netto 3,7 -0,2 n.m. 5,2 2,4 114% 
  Marża zysku netto 18,0% -1,5% - 9,5% 5,6% - 

Źródło: Spółka, Prognozy DM BOŚ 

 

Jednocześnie, ze względu na mocne przychody osiągnięte w 4 kw. 2021 r, podnosimy nasze prognozy na rok 2021 dla Spółki. 

 

LSI Software; Zmiany w prognozach DM BOŚ 

MSSF skonsolidowane 2021P 
(mln PLN) Obecnie Poprzednio zmiana 

Przychody 54.0 47.9 13% 
EBITDA 9.9 7.6 30% 
EBIT 5.7 3.5 66% 
Zysk netto 5.2 3.1 66% 
Dług netto (gotówka) -11.1 -9.9 13% 
Źródło: Prognozy DM BOŚ 

 

Oczekiwany wpływ: Pozytywny – częściowo zdyskontowany w trakcie wczorajszej sesji. Przychody za IV kw. 2021 okazały się spektakularne 
i, jak usłyszeliśmy od zarządu Spółki, nie zawierają żadnych jednorazowych czy nietypowych transakcji. W naszej opinii tak wysokie przychody 
nie będą się automatycznie powtarzać w kolejnych kwartałach, niemniej wygląda na to, że popyt pozostaje mocny i rosnący w większości 
segmentów LSI Software. 

Obecnie LSI Software jest notowana przy średnich mnożnikach 7x P/E i 3,0x EV/EBITDA na 2021P-23P, co oznacza bardzo wysokie, około 
50%, dyskonto względem lokalnych odpowiedników. Co więcej, gotówka odpowiada obecnie za około 20% kapitalizacji Spółki. W efekcie 
wykorzystalibyśmy obecną słabość kursu (związaną z trwającą pandemią COVID) do akumulacji akcji. 



 

 

 

 

 

 2 / 2 

 

 

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)” nr 2016/958 z dnia 9 marca 
2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczących środków technicznych dla celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. 


