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SFD S.A. 

Naszą pozycję rynkową budujemy na kompetencjach, które dają nam dźwignię do wzrostu 

Własne platformy 
e-commerce z szeroką 

bazą klientów

Własne marki ze 
sprawdzoną zewnętrzną 

bazą produkcyjną

Sprawdzona własna
logistyka z możliwością 

integracji z nowymi 
partnerami

Zmotywowany zespół 
skupiony na rozwijaniu 

firmy

W Polsce jesteśmy liderem e-commerce w kategorii 
odżywek i suplementów diety.

Zwiększamy skalę działalności 
w zakresie oferty, kanałów sprzedaży 
oraz poprzez ekspansję na nowe rynki.
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Ponad

8 tys
produktów
w ofercie

7
własnych 
sklepów

e-commerce

90
sklepów 

stacjonarnych

1,5 mln
obserwujących

w mediach

100 tys
wysyłek 

miesięcznie

Produkty Kanały sprzedaży 
e-commerce

Kanały sprzedaży
tradycyjne i nowoczesne

Suplementy diety i odżywki dla 
osób aktywnie uprawiających 
sport

Żywność dietetyczna, w tym 
słodycze, kawy o obniżonej 
wartości kalorycznej

Suplementy diety w ofercie 
aptecznej

NASZA SPRZEDAŻ I PRODUKTY

E-commerce bezpośrednio
do klienta indywidualnego w 
Polsce, Czechach, na Węgrzech 
i Słowacji 

Wybrane krajowe i zagraniczne 
marketplace’y

Sieć sklepów stacjonarnych
25 sklepów własnych
65 sklepów franczyzowych

Dystrybucja w ogólnopolskich 
sieciach handlowych: Żabka, Lidl, 
Biedronka

Apteki w Polsce 4
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WYNIKI
Operacyjne i finansowe
1 kw 2022

▪ Wzrost przychodów ze sprzedaży przy wzroście kosztów operacyjnych z powodu przerwanych 
łańcuchów dostaw oraz wynagrodzeń, ograniczenia asortymentu

▪ Zmiana polityki sprzedażowej: zamknięcie kanału hurtowego i ograniczenie oferty w aptekach
▪ Wprowadzenie na rynek nowych produktów z sukcesem
▪ Wzrost sprzedaży w kanale nowoczesnym przy ustabilizowaniu sprzedaży e-commerce,

ostatni kwartał z wysoką bazą porównawczą 2021r. dla segmentu e-commerce 5



▪ Wzrost przychodów ze sprzedaży przy ograniczonej ofercie (15-20%), 
▪ Spadek EBITDA i zysku netto przy wysokiej presji kosztowej,
▪ Marża EBITDA przejściowo obniżona - szczyt zakłóceń przypadający na 1 kw 2022r.,
▪ Środki pieniężne 3,4 mln zł na 31.03.2022r. vs 1,3 mln zł na 31.03.2021r.,
▪ Wskaźnik zadłużenia na 31.03.2022r. 52,8 %.

Przychody 
mln zł

+9,4%

1 kw 2021 1 kw 2022

64,7 70,8

EBITDA 
mln zł

Zysk netto 
mln zł

1 kw 2021 1 kw 2022

-57,8%5,4

2,3

Wynik operacyjny 
mln zł

1 kw 2021 1 kw 2022

-52,2%

6,8
3,3

Marża EBITDA

1 kw 2021 1 kw 2022

11,5% 5,6%

-5,9 pkt %

1 kw 2021 1 kw 2022

-46,2%7,4

4,0

KLUCZOWE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2021 
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vs 69% w 1kw 2021

55% 
udział kanałów e-commerce
w przychodach ze  sprzedaży

vs 77 sklepów 31.03.2021

90  
sklepów stacjonarnych

własne i franczyza

Przygotowania do ekspansji

Węgry

KLUCZOWE WYNIKI OPERACYJNE 
I ZDARZENIA 1 kw 2022 

vs 7,6 mln w 1 kw 2021

6,5 mln 
sesji w naszych serwisach 

e-commerce

vs 135 zł w 1 kw 2021

151 zł
wartość średniego zamówienia 

online w sklepie SFD

duże sieci handlowe

Biedronka, Lidl, 
Decathlon
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▪ Dostępność produktów TOP 500 na poziomie 80%,

▪ Wzrost kanału nowoczesnego w połączeniu z efektem 
wysokiej bazy spowodował spadek udziału kanału 
e-commerce vs 1kw 2021, 

▪ Przygotowanie do rozpoczęcia sprzedaży on-line i 
dostaw do klientów indywidualnych na Węgrzech,

▪ Przygotowanie wdrożenia systemów automatyzacji 
marketingu e-commerce,

▪ Zwiększanie skali projektów in&out w sieciach 
handlowych Żabka, Biedronka oraz Lidl,

▪ Zakończenie realizacji umowy przejęcia 11 sklepów 
galeriach handlowych (Pafoscan), otwarcie 2 nowych 
własnych sklepów stacjonarnych,

▪ 7 nowych produktów wprowadzonych do oferty 
w 1 kw 2022.



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 
E-commerce | tradycyjne | nowoczesne

Przychody ze sprzedaży po kanałach 

▪ Restrukturyzacja kanałów sprzedaży z priorytetem 
zwiększania bazy klientów i generowania jak najlepszej 
rentowności w bieżących warunkach rynkowych, 

▪ Zamknięcie kanału hurtowego i ograniczenie oferty 
aptecznej w Polsce,

▪ Stabilizacja poziomu przychodów w segmencie 
e-commerce,

▪ Nowa polityka cenowa, 

▪ Dalsza internacjonalizacja na nowych rynkach 
geograficznych jest realizowana głównie przez własny 
kanał e-commerce,

▪ Rośnie skala projektów in&out, co pokazuje perspektywy 
sprzedaży w sieciach handlowych o dużym zasięgu i 
wzmacnia marketing adresowany do nowej grupy 
klientów,

8



NOWE PRODUKTY WPROWADZONE W 1 KW 2022 
7 nowych produktów w ofercie

ALLNUTRITION: 
FITKING DRINK w 3 wersjach smakowych, 
NUTLOVE Vegan Coconut, 
NUTLOVE Milk Chocolate Bar, 
NUTLOVE COOKIE CRUNCH CINNAMON, 
NUTLOVE CAFFE LATTE, 
FRUITLOVE MUS OWOCOWY APPLE-STRAWBERRY 

3 nowe produkty marki własnej SFD: 
MAŚLAN SODU, 
CBD PREMIUM NATURAL EXTRACT w 4 różnych stężeniach 
– 5%, 10%, 15%, 20% 
KIZZERS BAR 9



Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia planowane jest przeniesienie notowań Spółki na Rynek Główny GPW. 
Cele emisyjne Spółki realizowane są w ramach wstępnej warunkowej umowy z Panattoni, której podpisanie 
przewidziane jest w 3 kwartale 2022 roku, prace idą zgodnie z planem.

Zarząd Spółki ocenia, iż czynniki hamujące sprzedaż oraz zwiększające koszty operacyjne związane z mijającą 
pandemią tracą impet i Spółka istotnie poprawiła dostępność swojej oferty z TOP 500 produktów. Trwająca wojna w 
Ukrainie i jej konsekwencje na rynku dostaw stanowią czynnik ryzyka w nadchodzących miesiącach, niemniej 
sytuacja na rynku surowców i dostaw obecnie jest względnie ustabilizowana.

Spółka rozpoczęła sprzedaż przez własny kanał e-commerce na Węgrzech i analizuje kolejne rynki geograficzne, na 
których mogłaby rozpocząć sprzedaż w tej samej formule. Spółka planuje docelowo otwierać ok. 6 nowych rynków 
geograficznych rocznie. Oferta SFD jest także poszerzana w zewnętrznych serwisach e-commerce. 

Oferta produktowa była i  jest jedną z najmocniejszych stron Spółki, o czym świadczy sukces batona Kizzers (2 kw 
2022r.). Oferta produktów jest poszerzana w każdym miesiącu. Powiększanie sieci sklepów stacjonarnych 
zwiększa potencjał sprzedażowy w segmencie klientów preferujących zakupy tradycyjne. Spółka zamierza także 
zwiększać liczbę ofert in&out w sieciach handlowych w Polsce.

Plany spółki na nadchodzące kwartały
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Wybrane pozycje i marże z rachunku zysków i strat

 1kw 2022 
(mln zł)

1kw 2021 
(mln. zł)

zmiana %

Przychody 70,8 64,7 +9,4 %

Zysk brutto na sprzedaży 3,8 7,0 -46,3 %

Marża % ze sprzedaży 5,3% 10,8 % -5,5pkt %

EBITDA 4,0 7,4 -46,2 %

EBITDA marża % 5,6 % 11,5 % -5,9 pkt %

Zysk netto 2,3 5,4 -57,8 %

Marża zysku netto % 3,2 % 8,3 %  -5,1 pkt %
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Wybrane pozycje z bilansu 

                                        31.03. 2022 (mln. zł) 31.03. 2021 (tys. zł) zmiana %

Kapitał własny 40,5 27,2  +49%

Aktywa 85,7 63,4  +35%

Gotówka 3,4 1,3  +162%

Dług netto 12,2 12,4  -2%

Dług netto / kapitał własny 30,1%  45,6 %  -15,5 pkt %
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