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Tytuł:  Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2021 rok  

 

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 
dzisiejszym, tj. 06.04.2022 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych 
za 2021 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

Skonsolidowane szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group we wskazanym powyżej 
okresie kształtowały się następująco:  

Przychody ze sprzedaży: 67 492 tys. zł (+ 12 891 tys. zł, tj. 23,6% r/r),  
EBITDA: 3 819 tys. zł (+ 652 tys. zł, tj. 20,6% r/r), 
Zysk brutto: 260 tys. zł (+2 010 tys. zł r/r), 
Zysk netto: 308 tys. zł (+1 686 tys. zł r/r). 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2021 rok wyniosły w przybliżeniu  
67 492 tys. zł, wobec 54 601 tys. zł w 2020 roku. Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy 
Kapitałowej Emitenta w 2021 roku o 12 891 tys. zł, tj. 23,6% r/r został wypracowany we wszystkich 
jednostkach biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży w 2021 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii Grupy Kapitałowej.  

Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2021 roku wyniosła w przybliżeniu 3 819 tys. zł, wobec 
3 168 tys. zł w poprzednim roku, tzn. wzrosła o kwotę 652 tys. zł, tj. o 20,6% r/r. Grupa szacunkowo 
osiągnęła w 2021 roku zysk netto, który wyniósł około 308 tys. zł, podczas gdy w 2020 roku strata netto 
wyniosła 1 378 tys. zł.  

Na wynik finansowy wpływ wywarła pomoc pandemiczna z tzw. tarczy antykryzysowej. Łączna 
wysokość wsparcia dla Grupy Emitenta, która miała wpływ na wynik dwunastu miesięcy 2021 roku 
wyniosła ok. 961 tys. zł, natomiast łączna wysokość wsparcia dla Grupy Emitenta, która miała wpływ na 
wynik dwunastu miesięcy 2020 roku wyniosła ok. 763 tys. zł. 

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w ujęciu kwartalnym: 
 
I kwartał 2021 r.:  
Przychody: 15 072 tys. zł (+2 366 tys. zł r/r), EBITDA: 693 tys. zł (-469 tys. zł r/r), zysk brutto: -338 tys. 
zł (-123 tys. zł r/r), zysk netto: -201 tys. zł  (+22 tys. zł r/r); 
 
II kwartał 2021 r.:  
Przychody: 17 133 tys. zł (+4 537 tys. zł r/r), EBITDA: 1 423 tys. zł (-34 tys. zł  r/r), zysk brutto: 488 tys. 
zł (+279 tys. zł r/r), zysk netto: 357 tys. zł (+ 150 tys. zł r/r); 
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III kwartał 2021 r.: 
Przychody: 16 940 tys. zł (+4 164 tys. zł r/r), EBITDA: 962 tys. zł (+212 tys. zł r/r), zysk brutto: 122 tys. 
zł (+555 tys. zł r/r), zysk netto: 208 tys. zł (+682 tys. zł r/r); 
 
IV kwartał 2021 r. (szacunkowo): 
Przychody: 18 348 tys. zł (+1 824 tys. zł r/r), EBITDA: 741 tys. zł (+943 tys. zł r/r), zysk brutto: -13 tys. 
zł (+1 300 tys. zł r/r), zysk netto: -57 tys. zł (+832 tys. zł r/r). 
 

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania 
finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać 
od powyżej przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport roczny, 
obejmujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostanie opublikowany w dniu 14 kwietnia 2022 
roku. 
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