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Wyniki I kw.’19/20  

 

Opis wyników: 

-EBITDA zaraportowana wyniosła 12,4mln PLN; wpływ MSSF 16 na wynik EBITDA 0,7mln PLN; EBITDA raportowana bez 
uwzględnienia MSSF 16 wyniosła 11,7mln PLN (+4% względem naszych prognoz)  

-DN segmentów wyniósł 124,8mln PLN. Skorygowany dług netto o minorities 135,7mln PLN 

-Skor. DN /EBITDA headline 3,3x; Skor. DN/EBITDA pro forma 1Y FWD 2,7x 

-OCF 10,7mln PLN (vs 7,4mln przed rokiem) 

-Spółka dokonała w kwartale wykupu I transzy udziałów niekontrolujących w części hostingowej za 29,7mln PLN 

-Hosting: przychody 20,7mln PLN (+49% r/r), EBITDA 6,6mln PLN (+53% r/r) ; EBITDA bez MSSF16 6,3mln PLN (prognoza 
6mln PLN); marża EBITDA TTM 30,3% 

-Omnichannel: przychody 20,4mln PLN (+49% r/r), EBITDA 5,2mln PLN (+120% r/r) ; EBITDA bez MSSF16 5,1mln PLN 
(prognoza 4,6mln PLN); marża EBITD TTM 22,0% 

-Telekomunikacja: przychody 3,4mln PLN (-1% r/r), EBITDA 1,5 mln PLN (+10% r/r) ; EBITDA bez MSSF16 1,3mln PLN 
(prognoza 1,3mln PLN) ; marża EBITD TTM 41,6% 

-Kwoty nieprzypisane na zysku EBITDA -0,87mln PLN (raportowane) 

Outlook - informacje z konferencji prasowej 

-R22 prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami w regionie w celu ich przejęcia (głównie w segmencie hostingu), ale do końca roku 
nie planuje ich sfinalizować  

-W lutym spółka wykupi II transzę udziałów w H88 od funduszu 3TS (ok. 29,5mln PLN) 

-Spółka w 2020r. planuje przeprowadzić rebranding segmentu hostingowego do wspólnej marki (najpierw PL, później w CEE). 
Planuje przy tym wydarzeniu kampanię marketingową, która może wynieść ok. 2mln PLN 

Komentarz: Wyniki po wyłączeniu wpływu MSSF 16 (nieuwzględnionego w naszej prognozie) lekko powyżej oczekiwań na poziomie 

EBITDA (+4%). Kolejny kwartał z rzędu szczególnie pozytywnie wyróżnia się segment Omnichannel Communication, który dzięki 

wprowadzeniu optymalizacji cenników największych klientów (w segmencie Enterprise) i nowych usług takich jak Reopen i Push 

zanotował najwyższy poziom marży EBITDA w historii działalności – 25,6% (prognozowaliśmy 23,4%). I kw. 2019/20 to trzeci z 

rzędu kwartał z marżą EBITDA powyżej 20% w segmencie Omnichannel, a marża EBITDA TTM segmentu wynosi 22% (na 

poziomie raportowanym). Segment hostingu pokazał wyniki lekko powyżej naszych prognoz: wyniki włączają już ostatnie przejęcia z 

Chorwacji i Rumunii (Top Level Hosting, Hostvision oraz Avalon), których wpływ na wynik EBITDA wyniósł w kwartale 0,7mln 

PLN. Po włączeniu spółek z rynków CEE marża EBITDA hostingu poprawiła się w ujęciu r./r. o 0,8pp, co oznacza, że KPI  i 

struktura kosztów na tych rynkach względem PL są zbliżone. Wyniki w segmencie telekomunikacja były zbliżone do oczekiwań, a 

nieco większy ubytek EBITDA niż nasze oczekiwania (delta -0,4mln PLN) został wygenerowany na działalności nieprzypisanej. Po 

uwzględnieniu przejęć, liczba klientów hostingowych przekroczyła 200tys. (długofalowy cel Zarządu to 500tys. klientów). 

Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki.  

Kacper Koproń 

mln PLN 1Q18/19 2Q18/19 3Q18/19 4Q18/19 1Q19/20 y/y q/q 1Q19/20P Kons.

Przychody 31,0 37,2 37,3 40,1 44,4 43% 11% 42,7 b.d.

Hosting 13,9 17,3 18,2 17,8 20,7

Omnichannel 13,7 16,3 15,7 19,0 20,4

Telco 3,5 3,6 3,4 3,3 3,3

EBITDA 7,9 8,4 10,0 10,4 12,4 57% 20%

Hosting 4,3 4,8 5,8 5,2 6,6

Omnichannel 2,4 2,7 3,3 4,5 5,2

Telco 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5

nieprzypisane -0,2 -0,7 -0,6 -0,5 -0,9

EBITDA (MSR 17) 7,9 8,4 10,0 10,4 11,7 49% 13% 11,3 b.d.

EBIT 5,3 5,5 7,1 7,3 8,4 60% 16% 8,2 b.d.

Zysk netto 2,7 2,1 3,4 3,3 3,4 23% 2% 3,9 b.d.

P/E12M trailing 46,0 34,0 27,5 23,8 22,6

EV/EBITDA 12M trailing 12,6 12,5 10,9 9,7 10,0

Źródło: dane spółki, Trigon DM; za 1Q19/20 EBITDA raportowana po MSSF 16

R22 
Komentarz po wynikach I kw. 2019/20 + 
podsumowanie informacji prasowych  
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