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Tytuł:  Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2022 roku  

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 
dzisiejszym, tj. 03.11.2022 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych 
za trzy kwartały 2022 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. 

Skonsolidowane szacunkowe wyniki Emitenta w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku wobec 
analogicznego okresu 2021 roku: 

Przychody ze sprzedaży: ok. 56 890 tys. zł wobec 49 144 tys. zł  (wzrost o 15,8%, tj. 7 746 tys. zł), 
 
EBITDA: ok. 2 647 tys. zł wobec 3 078 tys. zł (spadek o 431 tys. zł, tj. 14%), 
 
Zysk brutto: ok. 376 tys. zł wobec 273 tys. zł (wzrost o 103 tys. zł), 
 
Zysk netto: ok. -8 tys. zł wobec 364 tys. zł (spadek o 372 tys. zł). 
 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2022 roku wyniosły  
w przybliżeniu 56 890 tys. zł, wobec 49 144 tys. zł w analogicznym okresie 2021 roku. Wzrost  
skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w pierwszych trzech kwartałach br. o 7 746 
tys. zł, tj. 15,8% r/r został wypracowany w szczególności w segmencie Enterprise, tj. na produktach 
wdrożeniowych oraz w segmencie - Domy mediowe i agencje. 

Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosła w 
przybliżeniu 2 647 tys. zł, wobec 3 078 tys. zł w poprzednim roku, tzn. spadła o kwotę ok. 431 tys. zł, tj. 
o 14% r/r. Warto zaznaczyć, że nakłady na prace rozwojowe były niższe o 525 tys. zł w porównaniu do 
analogicznego okresu 2021 roku. 

Szacunkowa skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku ok. 8 tys. 
zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku zysk netto wyniósł 364 tys. zł.  

Na wynik finansowy pierwszych trzech kwartałów 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe tj. 
rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży 
udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. 
zł). Natomiast w tym samym okresie ubiegłego roku wpływ na wynik finansowy miała pomoc 
pandemiczna z tzw. tarczy antykryzysowej, również uwzględniona w pozostałych przychodach 
operacyjnych, poprawiająca wynik o 961 tys. zł. 
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Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w ujęciu kwartalnym: 
 
Trzeci kwartał 2022 roku wobec trzeciego kwartału 2021 roku: 
 
 
Przychody: 19 380 tys. zł (wzrost o 2 440 tys. zł r/r), 
 
EBITDA: 681 tys. zł (spadek o 281 tys. zł r/r),  
 
Zysk brutto: -9 tys. zł (spadek o 131 tys. zł r/r),  
 
Zysk netto: -119 tys. zł (spadek o 328 tys. zł r/r); 
 
 
Na wynik finansowy trzeciego kwartału 2021 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe, tj. pomoc 
pandemiczna z tzw. tarczy antykryzysowej, poprawiająca wynik tego kwartału o 399 tys. zł. W trzecim 
kwartale 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na szacunkowe wyniki 
ww. okresu. 
  
W trzecim kwartale 2022 roku nakłady na prace rozwojowe były zbliżone do tych z trzeciego kwartału 
2021 roku. 
 
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 okresowy 

zostanie opublikowany w dniu 21.11.2022 r. 

 

Podstawa Prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu 

Przemysław Marcol – Członek Zarządu 

Wiktor Mazur – Członek Zarządu 

 

 


