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Wynik EBIT skorygowany o koszt programów opcyjnych (2019 i 2020), wyniki sprawozdawcze





 Koszty usług markt., mediowych i licencji
 Przychody operacyjne 





+4.2 MLN
+ 13,6 %









Agencja kreatywno-
komunikacyjna, 

początki całego K2, klienci 
np. Carrefour, UPC

K2BOTS.AI 
projektujący chat-boty 
AI, np. chat-bot IKEA, 

Echo

K2 Digital Products
projektowanie 

produktów cyfrowych, 
UX, portale;

PKOBP, Orlen, IKEA

K2 Precise
Social, Programmatic, 

Performance, SEO/SEM, 
Business Intelligence, 

Analityka, pośrednictwo 
mediowe

FABRITY
tworzenie oprogramowania 

dla biznesu i realizacji 
projektów informatycznych 

głównie systemów BPM

OKTAWAVE
usługi chmurowe pod 

marką  własną 
OKTAWAVE oraz hosting 

zarządzanego i multicloudu
(usługi AWS i Azure)





Przychody operacyjne per segment
Agencja, K2DP i K2BOTS.AI = segment Agencyjny 1H2020

SEGMENT
AGENCYJNY

SEGMENT
MEDIOWY

SEGMENT
OKTAWAVE / 

CLOUD

SEGMENT
FABRITY  

SOFTWARE





(+++) Bardzo dobre wyniki H1 2020 

• Poprawa generowanego wyniku r/r we 
wszystkich segmentach

• Spektakularny rozwój Fabrity r/r

(+/-)

• zgodnie z przewidywaniami ujemna 
kontrybucja do wyniku EBIT Oktawave i 
segmentu Agencyjnego

(-)

• Spadek wielkości biznesu Agencji

* Wynik EBIT skorygowany o koszt programów opcyjnych (2019 i 2020)

*





(+++)
• Bardzo dobre otwarcie roku w Q1

• Jeszcze bardziej udany kwartał drugi pod względem sprzedaży i 
rentowności.

• Rekordowe wyniki zakontraktowania projektów z nowych klientów 

(+/-) Lekkie spowolnienie nowych projektów pod koniec kwartału ze względu 

na zbliżający się okres wakacyjny i ograniczenia w wielkości zespołu

Wyzwania

• Utrzymanie tempa wzrostu i poziomu rentowności w drugiej połowie roku

• Rekrutacja na potrzeby nowych projektów

• Pozyskanie większej liczby nowych klientów z rynków zagranicznych

• Uruchomienie digitalowego kanału pozyskiwania klientów

Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową



(++)

• Mimo pandemii szybszy wzrost niż w latach ubiegłych (11% vs 9%)

• Zawarcie unikalnego partnerstwa technologicznego z AWS w zakresie 
oferowania usług VMWare on AWS oraz RDS w lokalnych centrach 
danych

(+/-)
• Spowolnienie decyzji po stronie klientów, rekompensowane kontrolą 

kosztów
• Brak działań marketingowych typu konferencje, eventy (covid) ale dzięki 

temu oszczędności

(-)

• Utrzymanie zmniejszonego użycia przez głównych klientów dotkniętych 
pandemią

• Zamrożenie bądź przełożenie procesów decyzyjnych u klientów z 80-100% 
prawdopodobieństwem domknięcia umowy

Wyzwania:
• Nowe inicjatywy NewBiz, wdrożenie programu Lead Generation

Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową



(+++) Utrzymanie w Q2 wyników historycznie najlepszego Q1

• Rozwój współpracy z dotychczasowymi kluczowymi klientami

• Dobre wyniki realizacji KPIs u klientów z efektywnościowymi modelami 
rozliczeń

• Wysoka skuteczność działań nowobiznesowych

• Dotychczasowy wpływ pandemii sumarycznie na plus

(-)

• Jednocześnie z powodu pandemii część wygranych wcześniej kampanii nie 
weszła do realizacji lub została wygaszona

• W związku z tym spora niepewność działań w kolejnych miesiącach

Wyzwania:

• Zapewnienie większej przewidywalności przychodów i dywersyfikacji 
klientów

Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową



Spadek przychodów ale poprawa wyników r/r

Ujemna kontrybucja do wyników Grupy – zgodnie z przewidywaniami

3 Business Units w segmencie

•  Agencja kreatywno-komunikacyjna

•  K2 Digital Products – rozwiązania UX, portale

•  K2BOTS.AI – inteligentne chat-boty

Porządkowanie struktury, większa przejrzystość, usprawnienie 
zarządzania

•  Agencja marketingowa w fazie dostosowywania się do trudnego rynku 
pandemicznego

•  Zakończony proces wyodrębniania K2 Digital Products (ZCP) i 
połączenia z Fabrity (31.07).

•  W kolejnym kroku przewidywane wyodrębnienie do osobnej spółki 
biznesu K2BOTS.AI

Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową



Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowane zgodnie z notą segmentową

Przychody
operacyjne
[tys. zł]

 K2 Digital Products     K2BOTS.AI     Agencja K2





Przychody operacyjne per segment
Agencja, K2DP i K2BOTS.AI = segment Agencyjny 1H2020

SEGMENT
AGENCYJNY

SEGMENT
MEDIOWY

SEGMENT
OKTAWAVE / 

CLOUD

SEGMENT
FABRITY  

SOFTWARE



Przychody operacyjne per segment
Agencja, K2DP i K2BOTS.AI = segment Agencyjny 1H2020

33%
MARKETING

42%
USŁUGI 

SOFTWARE

24% 
CLOUD



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządczych



• Umiarkowanie optymistyczne prognozy na H2 2020

• Jednak nadal duża niepewność – zachowanie ostrożności kosztowej i 
inwestycyjnej

• Długoterminowo – trendy społeczne / biznesowe wywołane lub 
przyspieszone przez COVID z perspektywy Grupy K2 są korzystne

• Komunikacja kierunków strategicznych Grupy K2 – w Q4 2020

• Kontynuacja programu skupu akcji własnych
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