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Tytuł:  Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za okres trzech kwartałów 2020 roku 

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 
03.11.2020 r., dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych Grupy 
Kapitałowej Digitree Group za trzy kwartały 2020 roku, obejmujące okres od 01.01.2020 r. do 
30.09.2020 r. 

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

Przychody ze sprzedaży: 38 076 855 zł, 
EBITDA: 3 369 196 zł, 
Zysk netto: - 490 005 zł. 
 
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 
wyniosły 38 076 855 zł, wobec 42 625 826 zł w analogicznym okresie 2019 roku. Spadek 
skonsolidowanych przychodów o kwotę ok. 4,5 mln zł, tj. 11%, spowodowało kilka równolegle 
występujących czynników: 
- zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto 
sp. z o.o. w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział 
Emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się ze 100% do 40%;  
- niższy niż w ubiegłym roku poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej w 
związku z pandemią COVID-19 i mniejszym zaangażowaniem niektórych klientów w kampanie 
promocyjne i marketingowe, z uwagi na redukcję bądź wstrzymanie ich budżetów reklamowych; 
- przesunięty okres urlopowy dla wszystkich firm, zarówno wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jak 
i potencjalnych klientów Grupy, przez co nastąpiło wydłużenie procesu decyzyjnego w związku z 
zawieraniem nowych zleceń i umów abonamentowych.  
 
W ujęciu kwartał do kwartału, przychody Grupy Emitenta również uległy zmniejszeniu o niecałe 8% r/r 
(12 775 418 zł w III kwartale br., wobec 13 867 429 zł w III kwartale 2019 r.). Natomiast skonsolidowane 
przychody wypracowane w III kwartale 2020 r. były wyższe niż osiągnięte w poprzedzających go 
okresach br. (12 706 191 w I kwartale 2020 r. i 12 595 246 zł w II kwartale 2020 r.). 
 
Poziom skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Emitenta w pierwszych trzech kwartałach 2020 
roku, takich jak EBITDA oraz zysk netto, uległ poprawie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. Skonsolidowana EBITDA wzrosła o 648 tys. zł (+24%), tj. z poziomu 2 720 842 zł w trzech 
kwartałach 2019 r. do 3 369 196 zł w trzech kwartałach 2020 r., natomiast strata netto zmniejszyła się 
o 629 tys. zł, tj. z poziomu 1 119 197 zł w trzech kwartałach 2019 r. do 490 005 zł w trzech kwartałach 
2020 r. Powyższe związane jest z dobrymi wynikami osiągniętymi zwłaszcza w pierwszym półroczu 
2020 r., które były konsekwencją oszczędności kosztowych i kontynuacji zmian w zakresie prowadzenia 
projektów oraz obsługi klienta w Grupie Kapitałowej.  
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Wyniki III kwartału 2020 r. nieco odbiegają od tendencji wykazanej w dwóch pierwszych kwartałach br. 
Wdrażane w Grupie zmiany reorganizacyjne związane były z dodatkowymi kosztami, które przełożyły 
się na niższą wartość EBITDA i zysku netto. Ponadto, spółka Fast White Cat, mimo poprzednich dwóch 
bardzo dobrych kwartałów pod względem osiągniętych wyników, w trzecim kwartale br. odnotowała 
spadki w zakresie EBITDA oraz zysku netto, co było bezpośrednio powiązane z charakterystycznym dla 
tej spółki cyklem biznesowym związanym z realizacją wielomiesięcznych wdrożeń. W konsekwencji 
Grupa Kapitałowa osiągnęła w III kwartale 2020 r. 473 174  zł straty netto i 749 575 zł EBITDA, podczas 
gdy w I kwartale 2020 r. była to strata na poziomie 223 391 zł  i 1 162 046 zł EBITDA, a w II kwartale 
2020 r. zysk na poziomie 206 560 zł i 1 457 575 zł EBITDA.  
  
Dodatkowo, wpływ na wyniki Grupy Emitenta miała również pomoc uzyskana z mechanizmów 
dofinansowania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Łączna wysokość wsparcia dla Grupy Emitenta, 
która miała wpływ na wynik trzech kwartałów 2020 r. wyniosła ok. 763 tys. zł 

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie i 
różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2020 r. w dniu 
18 listopada 2020 r.  
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Przemysław Marcol – Członek Zarządu 

Wiktor Mazur – Członek Zarządu 


