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Tytuł: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok
Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu
dzisiejszym, tj. 31.03.2020 r. dokonał wstępnego oszacowania jednostkowych i skonsolidowanych
wyników finansowych za 2019 rok, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Digitree Group:
- Przychody ze sprzedaży: 56 992 354
- EBITDA: 4 044 525
- Zysk netto: - 557 161
Wyniki jednostkowe Digitree Group S.A.:
- Przychody ze sprzedaży: 8 592 288
- EBITDA: 655 945
- Zysk netto: 2 144 361

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2019 rok wyniosły w przybliżeniu
56 992 354 zł, wobec 48 334 027 zł w 2018 roku. Stanowi to wzrost o 8 658 327 zł, tj. 17,91% wzrostu
rok do roku. Powyższe jest zwłaszcza wynikiem przejęcia przez Emitenta spółki Fast White Cat S.A.
w grudniu 2018 roku, o czym Spółka informowała w raporcie ESPI o numerze 55/2018 z dnia
14.12.2018 r., a także spółki Sales Intelligence S.A., która została przejęta w kwietniu 2018 roku, co
Emitent zakomunikował w raporcie nr 35/2018 z dnia 27.04.2018 r. Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree
Group w 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 4 044 525 zł, wobec 4 126 212 zł w poprzednim roku, tzn.
nieznacznie spadła o kwotę 81 687 zł, tj. o 1,98%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła
w 2019 roku około -557 161 zł, podczas gdy w 2018 roku zysk netto wyniósł 516 996 zł. Różnica
w wyniku netto, spowodowana jest w szczególności zwiększonymi kosztami amortyzacji oraz spadkiem
liczby kampanii mailingowych w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO od maja 2018 roku.
Porównując wyniki samego IV kwartału 2019 roku do pozostałych kwartałów tego roku, można
zauważyć stabilny poziom skonsolidowanych przychodów (13 966 641 w I kwartale, 14 791 756 w II
kwartale, 13 867 429 w III kwartale i szacunkowo 14 366 528 w IV kwartale). Szacunkowa EBITDA w
IV kwartale 2019 r., która wyniosła 1 354 749 zł, była wyższa niż osiągnięta w pozostałych kwartałach
2019 roku (533 425 w I kwartale, 1 111 303 w II kwartale i 1 045 048 w III kwartale). W IV kwartale 2019
r. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła zysk netto na poziomie 371 958 zł, podczas gdy w pozostałych
kwartałach 2019 roku, Grupa Kapitałowa Digitree Group odnotowała stratę (-359 555 w I kwartale,
-355 249 w II kwartale i -214 315 w III kwartale). Powyższe jest efektem wprowadzonych z końcem II
kwartału 2019 roku programów optymalizujących koszty, o których Emitent informował w raporcie
41/2019 z dnia 09.08.2019 r.
Szacunkowe jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group S.A. za 2019 rok wyniosły
w przybliżeniu 8 592 288 zł, wobec 10 400 700 zł w 2018 roku. Stanowi to spadek o 1 808 412 zł, tj.
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17,39% rok do roku. Powyższe jest wynikiem niekorzystnego trendu spadkowego, obserwowanego dla
całej branży związanej z e-mail marketingiem oraz podmiotów działających na danych osobowych,
co jest następstwem wprowadzenia rozporządzenia RODO w połowie 2018 roku. Rozporządzenie
w znacznej mierze ograniczyło wydatki firm w zakresie realizowanych kampanii mailingowych, co
przełożyło się na mniejsze przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group S.A. Szacunkowa EBITDA
Emitenta w 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 655 945 zł, wobec -906 317 zł w poprzednim roku,
natomiast zysk netto Digitree Group S.A. wyniósł w 2019 roku około 2 144 361 zł, podczas gdy w 2018
roku zysk netto wyniósł 1 067 371 zł. Wpływ na jednostkowy wynik netto miały w szczególności:
- wypłacona dywidenda ze spółki zależnej INIS sp. z o.o. w kwocie 4,31 mln zł, o której informowaliśmy
raportem ESPI 24/2019 z dnia 21.05.2019 r.,
- decyzja podjęta w trakcie badania sprawozdania finansowego, dotycząca utworzenia odpisu
aktualizującego dla pożyczek udzielonych dotychczas spółkom zależnym od Emitenta, tj. VideoTarget
sp. z .o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o. w łącznej kwocie 1,45 mln zł, o czym Emitent informował
w raporcie ESPI nr 06/2020 z dnia 25.03.2020 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 finansowy
zostanie opublikowany w dniu 21 kwietnia 2020 r.
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