
Wstępne dane 
finansowe
H1 2021

Raport zaktualizowany 11.10.2021 o Zastrzeżenie prawne.
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Istotne wskaźniki finansowe
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Kontynuacja dynamicznego wzrostu 
przychodów w H1 2021

Przychody w tys. pln

B2B B2C Showroom

+49%

+39%

+113%+7%

H1 2020
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Wzrosty sprzedaży w kanałach 
działalności podstawowej

H1 2020 B2B B2C Showroomy Pozostałe
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33 248

10 084
781

1447 541 46 101

Struktura przychodów w H1 2021

~6% Showroom

~66% B2B

~27% B2C
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Kontynuacja wzrostu w H1 2021  
w stosunku do silnego H1 2020

Aktywni klienci B2C (tys.)

+12%

H1 2020 H1 2021

H1 2020* H1 2021

Zamówienia (tys.) 70 75 +7,0%

AOV (pln) 165 166 +0,4%

Średnio zamówień  
na klienta 1,98 1,89 -5,0%

* H1 2020: ogłoszenie lockdown w marcu
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Utrzymujący się dynamiczny  
rozwój B2B w H1 2021

+13,7%

H1 2020 H1 2021
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Export AOV

+51% +28%
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Wyniki finansowe H1 2021

H1 2020 H1 2021 Dynamika

Przychody 33 247 975 46 100 923 39%

EBIT 1 596 301 1 450 205 -9%

EBIT % 4,80% 3,15% -1,66 p.p.

Zysk brutto 1 278 910 1 255 800 -2%

EBITDA 1 664 788 1 598258 -4%

EBITDA % 5,01% 3,47% 1,54 p.p.

Spółka w fazie realizacji kluczowych inwestycji w B2C oraz B2B

Poprawa 
marży 

sprzedaży  
o 1 p.p. (H/H) 

Zmniejszenie 
wskaźnika 
zadłużenia

Niższa EBITDA 
spowodowana 

głównie wzrostem 
kosztów powiązanych 
z dalszym rozwojem 
(wzrost zatrudnienia)
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H1 2021 w Coffeedesk – 
najważniejsze wydarzenia

06050401

styczeń

Start subskrypcji  
Hi!Coffeedesk

maj

Start procesu 
dematerializacji akcji serii B

czerwiec

Realizacja planu  
ekspansji zagranicznej 
i zatrudnienie lokalnych 
agentów sprzedaży – 
Czechy 

kwiecień

Utworzenie nowej  
struktury organizacyjnej 
z wyszczególnieniem pionu  
Heads odpowiedzialnych  
za poszczególne obszary  
w ujęciu strategicznym

H1 2021

Focus organizacyjny na realizację 
celów z pierwszej kampanii 
i zawarcie umów na nowe platformy 
sprzedażowe.
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Zastrzeżenia prawne
Materiał, został przygotowany przez Emitenta („Spółka”), wyłącznie w celach infor-
macyjnych. W szczególności nie stanowi on oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia 
oferty lub propozycji nabycia instrumentów finansowych, ani nie powinien być trakto-
wany jako źródło wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej 
nabycia instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Niniejsza 
Prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecną 
ocenę dokonaną przez Emitenta lub, w zależności od przypadku, przez Zarząd Spółki, 
w odniesieniu do czynników zewnętrznych, strategii biznesowej, planów i celów Emi-
tenta dotyczących jego przyszłej działalności. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przy-
szłości zawarte w niniejszej Prezentacji odnoszą się do kwestii obarczonych ryzykiem 
i niepewnością. W związku z tym, stanowią one lub mogą stanowić istotne czynniki, 
które mogłyby spowodować, że rzeczywiste okoliczności różniłyby się istotnie od prze-
widywanych w tych stwierdzeniach lub z takich stwierdzeń wynikających. Wszystkie 
stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji odzwierciedlają 
obecne oczekiwania Spółki co do przyszłych zdarzeń i podlegają wpływowi zarówno 
tych, jak i innych ryzyk, niepewności i założeń dotyczących działalności, wyników, stra-
tegii rozwoju i płynności Spółki. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizo-
wania lub uzupełniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w wyniku 
pojawienia się nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub w innych przy-
padkach. Spółka nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, wyraźnych 
lub dorozumianych, co do dokładności, kompletności i poprawności informacji lub 
opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są 
aktualne na dzień jej publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, 
jak również mogą być niekompletne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich 
istotnych informacji dotyczących Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wy-
nik jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie niniejszej Prezentacji. 
Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w tym materiale spoczywa 
wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.


