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Tytuł:  Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku 

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 
04.05.2020 r., dokonał wstępnego oszacowania wyników finansowych Grupy Kapitałowej Digitree 
Group za pierwszy kwartał 2020 roku. 

Skonsolidowane szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w pierwszym kwartale 2020 r. 
kształtowały się następująco:  

- Przychody ze sprzedaży: 12 364 623 zł 
- EBITDA: 1 249 805 zł 
- Zysk netto: -138 138 zł 
 
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły ok. 
12 364 623 zł, wobec 13 966 641 zł w pierwszym kwartale 2019 roku. Spadek skonsolidowanych 
przychodów o kwotę 1 602 018 zł, tj. 11,5%, spowodowany był m.in. zaprzestaniem 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 do 40%. Dodatkowy wpływ na poziom przychodów w I kwartale 2020 r, miały 
przychody osiągnięte w styczniu br. (pierwsze większe zlecenia kampanii marketingowych zaczęły 
pojawiać się w połowie miesiąca stycznia), a także w marcu br., kiedy to poziom osiąganych przychodów 
zmniejszył się z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń w działaniach 
marketingowych niektórych firm współpracujących z Grupą Digitree Group.  
 
Wstępna skonsolidowana EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła ok. 1 249 805 zł, wobec 
533 425 zł w pierwszym kwartale 2019 roku, co stanowi wzrost o kwotę 716 380 zł, tj. o 134,3% rok do 
roku. Powyżej wskazany wynik EBITDA był również wyższy niż ten osiągnięty w II oraz III kwartale 2019 
r. (1 111 303 w II kwartale i 1 045 048 zł w III kwartale 2019 r.) i nieznacznie niższy niż osiągnięty w IV 
kwartale 2019 r. (1 380 015 zł).  
 
Szacunkowy zysk netto w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł -138 138 zł, wobec -359 555 zł 
osiągniętych w analogicznym okresie roku 2019. Emitent zwraca uwagę na fakt, iż powyżej wskazana 
strata netto I kwartału 2020 roku była również niższa niż strata II i III kwartału 2019 roku (odpowiednio 
-355 249 zł w II kwartale i -214 315 zł w III kwartale 2019 r.), natomiast wynik netto nie osiągnął poziomu 
IV kwartału 2019 r., kiedy Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w kwocie 295 387 zł.   
 
Ponadto, Emitent pragnie zaznaczyć, iż skonsolidowane wyniki osiągnięte w marcu br. były znacznie 
niższe niż wyniki osiągnięte w lutym 2020 r., który nie był dotknięty wpływem pandemii koronawirusa. 
Jednocześnie wyniki plasowały się na poziomie tych, osiągniętych w styczniu br. Miesiąc ten z uwagi 
na obniżoną aktywność klientów z reguły nie należy do najkorzystniejszych okresów roku obrotowego.  
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Spółka zwraca również uwagę na fakt, że wstępne wyniki finansowe pierwszego kwartału 2020 roku 
uległy poprawie w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2019 r. na poziomie EBITDA i zysku (straty) 
netto, co było efektem  zmian w ramach Grupy Kapitałowej w zakresie prowadzenia projektów oraz 
obsługi klienta. 
 

Przedstawione wyniki finansowe mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji 
danych. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 20 
maja 2020 roku. 

 
 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
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Przemysław Marcol – Członek Zarządu 

Wiktor Mazur – Członek Zarządu 


