Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020

Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku
tys. zł

Pozycja
Przychody ze sprzedaży
Koszty operacyjne z wył.amortyzacji
EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży)
Wynik operacyjny
Wynik netto

III kw 2019
1 089,7
-1 514,8
-425,1
-1 032,7
-1 069,0

IV kw 2019
1 142,3
-1 287,7
-145,3
-793,5
-859,3

zmiana:
IV kw 2019 / III
kw 2019
4,8%
-15,0%
279,8
239,2
209,7

Zgodnie z założeniami wyrażonymi w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2019, Spółka osiągnęła w grudniu
2019 r. breakeven na poziomie EBITDA (wynik +34,2 tys. zł). W minionym roku, Spółka przemodelowała
procesy sprzedażowe i wprowadziła na szeroką skalę sprzedaż swoich produktów w kanale SaaS
(software as a services, czyli oprogramowania oferowanego w postaci usługi świadczonej drogą
elektroniczną opartej na chmurze obliczeniowej). Jednocześnie nastąpiła w firmie znaczna
optymalizacja bieżących wydatków operacyjnych, co w korelacji z wcześniej wymienionymi zmianami,
dało efekty w postaci poprawy wyników finansowych. W każdym kolejnym kwartale ubiegłego roku,
Spółka zmniejszała stratę, co pozwolił w grudniu 2019 roku osiągnąć dodatni wynik EBITDA1.
Poniższy wykres przedstawia EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) w poszczególnych miesiącach
2019 roku.

Sprzedaż w IV kwartale 2019 wyniosła 1,14 mln zł, co stanowi +4,8% wzrost w relacji do poprzedniego
kwartału. Rozwijana mocno od września 2019 r. sprzedaż w kanale SaaS (poprzez platformy ecommerce), na koniec minionego roku stanowiła już prawie 6,8% sprzedaży (rezultat osiągnięty w
cztery miesiące). Natomiast w ujęciu całego IV kwartału, udział ten wyniósł 4,9%.
W obszarze kosztów operacyjnych (z wyłączeniem amortyzacji), IV kwartał minionego roku to dalsze
obniżenie kosztów: w stosunku do poprzedniego okresu zmalały one o 227 tys. zł. W rezultacie Spółka

1

W wynikach kwartalnych i miesięcznych, Spółka prezentuje EBITDA na bazie wyniku ze sprzedaży, natomiast
w ujęciu rocznym, także w oparciu o wynik operacyjny.

w całym IV kwartale 2019 r. osiągnęła EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) na poziomie -145 tys. zł,
co jest rezultatem o 280 tys. zł lepszym niż w kwartale poprzednim.
***
Zarząd Spółki zaznacza, że powyższe dane są wynikami wstępnymi i mogą nieznacznie odbiegać od
ostatecznych wartości, które zostaną przedstawione w dniu 14 lutego 2020 roku w raporcie okresowym
za IV kwartał 2019 roku.

