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Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 roku
lepsze niż w poprzednich okresach
'000 zł
2 kw. 2019
Sprzedaż ogółem
Koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji
EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży)
Amortyzacja
EBIT (wynik operacyjny)
Wynik netto

1 kw. 2020

1 140,7
-1 690,9
-550,2
-677,2
-1 155,8
-1 201,1

1 103,1
-1 340,3
-237,1
-668,3
-983,7
-1 022,2

2 kw. 2020
1 025,7
-1 107,7
-82,0
-639,2
-653,7
-712,7

zmiana 2 kw.
2020 / 1 kw.
2020
-77,4
-232,6
+155,1
+29,1
+330,0
+309,5

zmiana 2 kw.
2020 / 2 kw.
2019
-115,0
-583,2
+468,2
+38,0
+502,1
+488,5

Drugi kwartał 2020 roku, w którym pandemia COVID19 osiągnęła swoje apogeum, był trudnym
okresem dla wielu firm. Także dla QuarticOn był to okres wielu wyzwań. Jednak nawet w tym trudnym
czasie, Spółce udało się kolejny raz poprawić wyniki finansowe: dzięki nowym kontraktom
sprzedażowym, które pozwoliły pokryć lukę po utraconych klientach i dalszej optymalizacji kosztów,
Spółka polepszyła EBITDA o 155 tys. zł względem 1 kwartału 2020 roku (w samym czerwcu 2020 roku,
EBITDA była dodatnia).
Wstępne wyniki sprzedażowe pokazują spadek sprzedaży o ok 77 tys. zł w ujęciu kwartał do kwartału.
To rezultat wyższego niż zwykle wskaźnika odejść klientów, które nastąpiło w szczytowym okresie
pandemii. Z drugiej strony, w tym samym okresie Spółka podpisała nowe kontrakty (o najważniejszych
informowała w raportach bieżących), także na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie Spółka
wprowadziła oszczędności kosztowe (m.in. redukcje wynagrodzeń oraz wynegocjowała obniżki
kosztów), co pozwoliło na zmniejszenie kosztów operacyjnych (z wyłączeniem amortyzacji) o 233 tys.
zł w ujęciu kwartał do kwartału (redukcja o prawie 17,5%). W rezultacie, wynik netto w 2 kwartale
2020 roku był o ponad 0,3 mln zł lepszy niż w poprzednim kwartale. W ujęciu rok do roku (tzn. 2
kwartał 2020 vs 2 kwartał 2019) pozytywne zmiany są jeszcze bardziej widoczne: EBITDA jest lepsza o
0,47 mln zł, a wynik netto o prawie 0,49 mln zł.
Zarząd Spółki zaznacza, że powyższe dane są wynikami wstępnymi i mogą nieznacznie odbiegać od
ostatecznych wartości, które zostaną przedstawione w dniu 14 sierpnia 2020 roku w raporcie
okresowym za II kwartał 2020 roku.
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