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Podsumowanie biznesowe Q2 2018

01



Najważniejsze wydarzenia Q2 2018
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Rozszerzenie portfolio 
produktów Xiaomi i istotny 
wzrost sprzedaży

Partnerstwo z Alibaba Cloud 
na dystrybucję rozwiązań 
chmurowych w regionie CEE

Dynamiczny wzrost sprzedaży 
produktów marki Apple 



Strategiczna współpraca Alibaba Cloud i ABC Data
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Dystrybucja w 8 krajach regionu CEE
ABC Data wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Alibaba
Cloud w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Litwie, 
Łotwie, Estonii oraz na Węgrzech Pełna oferta Alibaba Cloud

Wirtualne serwery, security, hosting, backup, storage, rozwiązania sieciowe, IoT, Big Data i AI

1. dystrybutor w Europie
ABC Data jako pierwszy dystrybutor w Europie nawiązał współpracę z Alibaba Cloud 

Program wsparcia dla SMB
Rozwiązania dla firm, które chcą rozwijać swój biznes w Chinach oraz w regionie Azji i Pacyfiku

dla Alibaba Cloud dla Partnerów Biznesowych ABC Data

Doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek do 
regionu CEE
ABC Data z sukcesem rozpoczęła dystrybucję m.in. Xiaomi, 
będąc pierwszym oficjalnym dystrybutorem w UE

Działalność wyłącznie w modelu B2B
Spółka nie stanowi konkurencji dla własnych Klientów; Aktywne wsparcie stałych i nowych 
partnerów biznesowych

Korzyści ze współpracy

Efektywna logistyka dzięki 4 centrom dystrybucyjnym
Zautomatyzowane centra dystrybucyjne w Warszawie, 
Sosnowcu, Budapeszcie i Bukareszcie; Gwarancja dostawy 
towaru w przeciągu 24h w Polsce i 48h w regionie CEE.



Duży potencjał wzrostu obszaru chmurowego   

#1

#2

ABC Data Cloud - jedno z najszerszych portfolio globalnych i lokalnych dostawców usług chmurowych 
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*Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide, raport IDC, 2017

Dynamiczny wzrost wydatków na  chmurę
W roku 2021 firmy i instytucje publiczne z Europy Środkowo-Wschodniej wydadzą 
na usługi chmury publicznej 2,54 mld dolarów* (podwojenie wartości rynku vs 2017)

#3

Brak zapotrzebowania na kapitał obrotowy
Brak konieczności utrzymywania zapasów – sprzedaż rozwiązań chmurowych 
w abonamencie w popularnych modelach (m.in. SaaS)

Liczne grono potencjalnych klientów
Bezpośredni dostęp do 13 000 aktywnych klientów ABC Data w regionie CEE, 
którzy mogą skorzystać z oferty usług cloudowych

Dlaczego cloud?



Sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży

7

Przychody ze sprzedaży wg struktury geograficznej 

Czynniki wzrostu:

Podsumowanie :

1 340 1 417

304 348
242

21028 18
1 914 1 994

H1 2017 H1 2018

Polska Rynki bezpośrednie Kraje UE Pozostałe kraje RAZEM

+4% Wzrost skonsolidowanych  przychodów ze sprzedaży 
w H1 2018 vs H1 2017

+6% Wzrost sprzedaży krajowej
w H1 2018 vs H1 2017

+14% Wzrost sprzedaży na rynkach bezpośrednich
w H1 2018 vs H1 2017

Rynki bezpośrednie – Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Litwa
Kraje UE – Łotwa, Estonia, Niemcy

Q2 2017* Q2 2018 r/r H1 2017* H1 2018 r/r

Polska 649 678 4% 1340 1417 6%

Rynki bezpośrednie 145 170 17% 304 348 14%

Kraje UE 109 102 -6% 242 210 -13%

Pozostałe kraje 16 8 -53% 28 18 -36%

Razem 919 957 4% 1 914 1 994 4%

*W sprawozdaniu za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku sprzedaż do klientów z Niemiec była prezentowana w pozycji „Rynki bezpośrednie”, a obecnie w pozycji „Kraje UE”.

1. Wzrost przychodów w Polsce wynika z wyższych przychodów z 
kategorii: nowe technologie mobilne oraz dystrybucja z wartością 
dodaną

2. Wzrost przychodów w krajach bezpośrednich został osiągnięty 
głównie dzięki wysokiej sprzedaży produktów z kategorii: komponenty, 
hardware oraz nowe technologie mobilne

3. Wzrost przychodów na Łotwie i Estonii (ujęty w „Kraje UE”) wynika ze 
wzrostu sprzedaży produktów Xiaomi i komponentów

(mln PLN)



Najważniejsze rynki działalności operacyjnej 
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▪ Stabilny udział Polski w przychodach Grupy 

▪ Stabilny udział rynków bezpośrednich w przychodach Grupy 

▪ Wzrost sprzedaży  komponentów, smartfony (głównie Xiaomi 
i Huawei), gaming (EA Games), hardware – stanowią aż 81% 
przychodów ze sprzedaży wypracowanych łącznie na rynkach 
bezpośrednich tj. ok. 292 mln PLN.

▪ Najszybciej rośnie sprzedaż w kategoriach smartfony i gaming

▪ Efektywna logistyka dzięki 4 centrom logistycznym -
zautomatyzowane centra dystrybucyjne w Warszawie, Sosnowcu, 
Budapeszcie i Bukareszcie; Gwarancja dostawy towaru w przeciągu 
24h w Polsce i 48h w regionie CEE

Czynniki wzrostu w regionie CEE:

71%

18%

Centra logistyczne

Udział w przychodach Grupy

Udział w przychodach Grupy



Wzrost przychodów w kluczowych obszarach biznesu

9

1. Dynamiczny wzrost sprzedaży smartfonów wiodących 
producentów Apple oraz Xiaomi

2. Wzrost przychodów z obszaru dystrybucji z wartością dodaną 
w każdej kategorii produktów m.in. serwery, oprogramowanie 
i urządzenia sieciowe

3. Mocne fundamenty - wzrost sprzedaży komputerów do 
zastosowań biznesowych i gamingowych (komponenty)

4. Wzrost sprzedaży do sectora public pomimo słabszej koniunktury
na rynku zamówień publicznych (VAD i Hardware IT)

5. Nowi Vendorzy w obszarach: security (VAD), nowe technologie 
mobilne i komponenty

Czynniki wzrostu H1 2018:

+27% Wzrost sprzedaży w kategorii nowe technologie 
mobilne (w tym smartfony)
w H1 2018 r/r

+20% Wzrost sprzedaży w kategorii VAD 
w H1 2018 r/r

Podsumowanie:Przychody ze sprzedaży wg struktury produktowej 

Q2 2017 Q2 2018 Zmiana r/r H1 2017 H1 2018 Zmiana r/r

Hardware IT 363 368 1% 744 752 1%

Komponenty 167 149 -11% 354 355 0%

VAD 146 178 22% 293 351 20%

Nowe technologie mobilne 158 251 59% 363 463 27%

Pozostałe 87 11 -88% 160 72 -55%

Razem 919 957 4% 1 914 1 994 4%

744 752

354 355

293 351

363
463

160
72

1 914
1 994

H1 2017 H1 2018

Pozostałe

Nowe technologie mobilne

VAD

Komponenty

Hardware IT

Razem

(mln PLN)



Dystrybutor wiodących producentów smartfonów 

Udział iSource S.A. w sprzedaży smartfonów marki 
Apple w Polsce w Q2 2018 

+31% Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów Apple
w Q2 2018 vs Q2 2017 4x Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów Xiaomi 

w Q2 2018 vs Q2 2017

• Sukcesywne wprowadzanie nowości produktowych, w tym nowych 
modeli smartfonów

• Rozbudowany ekosystem (tablety, laptopy, inteligentne zegarki, 
elektryczne hulajnogi, telewizory, odkurzacze etc.)
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• Premiera nowych modeli smartfonów – iPhone XS, XS Max, XR
• Wprowadzenie na rynek zegarka Apple Watch Series 4

Dynamiczny 
wzrost 

przychodów

54% Rosnący udział 
w polskim rynku

7,4% Udział smartfonów marki Xiaomi w polskim rynku 
w H1 2018 vs 1,1% w 2016 roku

Szerokie 
portfolio 



Dynamiczny wzrost w obszarze VAD

+20%
Wzrost przychodów ze sprzedaży obszaru VAD w ABC Data 
(Value+) oraz S4E w skonsolidowanych przychodach ze 
sprzedaży w H1 2018 r/r

18% Łączny udział przychodów ze sprzedaży w obszarze VAD 
w ABC Data (Value+) oraz S4E w skonsolidowanych 
przychodach ze sprzedaży w H1 2018 vs 16% r/r

Czynniki wzrostu w obszarze VAD:
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3. Najszybszy wzrost przychodów w grupie software, 
wymagającej największego zaangażowania 
specjalistycznej wiedzy 

2. Wzrost liczby zawieranych umów serwisowych i usług 
profesjonalnych (wdrożenia, konsultacje) w S4E

1. Komplementarne portfolio produktów, wraz z know-how, 
gwarantujące najwyższą jakość rozwiązań i wsparcie dla 
partnerów

Korzyści biznesowe obszaru VAD:

2. Sprzedaż projektowa
brak konieczności utrzymywania zapasów; zamawianie 
produktów wyłącznie na potrzeby konkretnego 
projektu; sprzedaż usług wdrożeniowych

1. Wysokie marże
VAD pozwala wygenerować wyższe marże 
niż w tradycyjnej dystrybucji ze względu na wartość 
dodaną świadczonych usług211,8

249,5

81,5

101,5
293,3

350,9

H1 2017 H1 2018

Value + (w ramach ABC Data) S4E S.A. Razem

+25%

+18%
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Wyniki finansowe Q2 i H1 2018

02



Wzrost sprzedaży w Q2 2018 
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▪ W Q2 2018 oraz w okresie porównywalnym na wyniki ABC Data S.A. 
wpłynęły zdarzenia gospodarcze o charakterze jednorazowym.

▪ Wzrost przychodów ze sprzedaży w Q2 2018 o 4% r/r - efekt wyższej 
sprzedaży krajowej i zagranicznej

▪ Na wysokość zysku brutto ze sprzedaży w Q2 2018 wpływ miały 
niekorzystne względem ubiegłego roku odchylenia z tytułu różnic 
kursowych

▪ Spadek EBITDA w efekcie zdarzeń jednorazowych:

▪ Negatywnego wpływu różnic kursowych (-3,1 mln PLN w Q2 2018 vs. 1,0 mln 
PLN w Q2 2017)

▪ Korekty deklaracji VAT za Q2 2014 (-6,0 mln PLN)
▪ Wygranego sporu sądowego w Q2 2017 (+4,8 mln PLN)

▪ Niższy zysk netto to efekt: 

▪ Zdarzeń gospodarczych o charakterze jednorazowym wpływających 
na EBITDA

▪ Wyższych o 0,3 mln PLN kosztów finansowych netto, co wynika ze wzrostu 
przeciętnego poziomu kredytów bankowych, wyższych kosztów prowizji 
bankowych oraz nieznacznie wyższej marży odsetkowej banków

Q2 2017 Q2 2018 Zmiana

Przychody ze sprzedaży 919,3 957,1 4%

Marża brutto ze sprzedaży (%) 6,2% 5,2% -1 p.p.

SG&A 51,3 50,5 -2%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7,2 -7,1 -

EBITDA 8,4 -5,9 -

Marża EBITDA (%) 0,9% -0,6% -1,5 p.p.

EBITDA skorygowana 2,7 3,2 +19%

Marża EBITDA skorygowana (%) 0,3% 0,3% -

Zysk (strata) netto 3,3 -9,7 -

Marża netto (%) 0,4% -1,0% -1,4 p.p.



Wybrane skonsolidowane dane H1 2017 i 2018
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▪ W H1 2018 oraz w okresie porównywalnym na wyniki ABC Data S.A. 
wpłynęły zdarzenia gospodarcze o charakterze jednorazowym.

▪ Wzrost przychodów ze sprzedaży w 1H 2018 o 4% r/r - efekt wyższej 
sprzedaży krajowej i zagranicznej

▪ Na wysokość zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku wpływ 
miały niekorzystne względem ubiegłego roku odchylenia z tytułu różnic 
kursowych

▪ Spadek EBITDA w efekcie zdarzeń jednorazowych:

▪ Negatywnego wpływu różnic kursowych (-3,4 mln PLN w H1 2018 vs. +3,5 mln 
PLN w H1 2017)

▪ Korekty deklaracji VAT za Q2 2014 (-6,0 mln PLN)

▪ Wygranego sporu sądowego w H1 2017 (+4,8 mln PLN)

▪ Skorygowana EBITDA wzrosła o 4,6 mln PLN r/r 

▪ Niższy poziom zysku netto to efekt: 

▪ Zdarzeń gospodarczych o charakterze jednorazowym, wpływających na EBITDA
▪ Wyższych o 0,4 mln PLN kosztów finansowych netto, co wynika ze wzrostu 

przeciętnego poziomu kredytów bankowych, wyższych kosztów prowizji 
bankowych oraz nieznacznie wyższej marży odsetkowej banków

H1 2017 H1 2018 Zmiana

Przychody ze sprzedaży 1 914,0 1 993,9 4%

Marża brutto ze sprzedaży (%) 5,7% 5,4% -0,3 p.p.

Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży (%) 5,4% 5,4% 0 p.p.

SG&A 99,9 100,4 1%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12,6 -0,9 -

EBITDA 15,2 2,0 -

Marża EBITDA 0,8% 0,1% -0,7 p.p.

EBITDA skorygowana 6,9 11,5 67%

Marża EBITDA skorygowana (%) 0,4% 0,6% 0,2 p.p.

Zysk (strata) netto 4,8 -7,4 -

Marża netto (%) 0,3% -0,4% -0,7 p.p.



Stabilna marża brutto ze sprzedaży
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(mln PLN)

Reklasyfikacja

▪ Od H1 2018 Spółka zmieniła sposób prezentacji kosztów transportu oraz kosztów logistycznych. Koszty te Spółka zaprezentowała w pozycji 
„Koszt własny sprzedaży” (a w poprzednich latach jako koszty sprzedaży), co jest spójne z ujętymi przychodami z tych usług

Korekty do zysku brutto ze sprzedaży

▪ Różnice kursowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń prezentowane w wyniku z działalności operacyjnej – deprecjacja złotego 
względem euro i dolara

▪ Rozstrzygnięcia sporów sądowych z kontrahentami

5,4% 5,4%

5,7%

5,4%

6,3%



Wzrost EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
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Korekty do wyniku EBITDA

mln PLN H1 2017 H1 2018

Efekt różnic kursowych na zysk brutto ze sprzedaży 2,9 -1,7

Efekt różnic kursowych na pozostałe koszty i przychody

operacyjne 0,7 -1,7

3,5 -3,4

▪ Różnice kursowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń prezentowane w wyniku 
z działalności operacyjnej

▪ Pozytywne rozstrzygnięcia sporów sądowych z kontrahentami, w tym otrzymanych 
odsetek karnych przez Spółkę (ujęte w wyniku H1 2017)

▪ Korekta podatku VAT dot. przeszłych okresów

Wpływ różnic kursowych



Stabilne koszty SG&A
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Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (mln PLN)

79,4 77,2

20,5 23,2

99,9 100,4

5,2%

5,0%

4,6%

4,8%

5,0%

5,2%

5,4%

5,6%

5,8%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

H1 2017 H1 2018

Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu

Razem koszty SG&A SG&A % przychodów

▪ W I półroczu 2018 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Grupy ABC Data były wyższe o 0,6%, czyli o 0,6 mln PLN w
stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku

▪ Koszty sprzedaży były niższe o 2,1 mln PLN dzięki
zmniejszeniu kosztów akcji marketingowych oraz
ograniczaniu kosztów sprzedaży w S4E

▪ Wzrost kosztów ogólnego zarządu o 2,7 mln PLN jest
związany ze wzrostem kosztów usług zewnętrznych oraz
presją na koszty wynagrodzeń wynikającą z aktualnej
sytuacji na rynku pracy

Q2 2017* Q2 2018 r/r H1 2017* H1 2018 r/r

Koszty sprzedaży 40,9 37,8 -8% 79,4 77,2 -3%

Koszty ogólnego zarządu 10,4 12,6 22% 20,5 23,2 13%

Razem SG&A 51,3 50,5 -2% 99,9 100,4 1%

SG&A jako % przychodów 5,6% 5,3% -0,3 p.p. 5,2% 5,0% -0,2 p.p.

*dane przekształcone



Stabilny poziom wskaźników zadłużenia
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▪ Wskaźniki zadłużenia pozostały na zbliżonym poziomie 
w stosunku do ubiegłego roku i kształtują się na 
bezpiecznym poziomie 

▪ Faktoring pełny – odzwierciedlenie w należnościach 
z tytułu dostaw i usług

▪ Faktoring odwrotny – odzwierciedlenie w zobowiązaniach 
z tytułu dostaw i usług

83
67

49
37

46

143

10

96 91
105

1,72
0,16

1,97 2,47 2,30
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H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017 H1 2018

EBITDA 12 LTM Dług netto Dług netto/ EBITDA 12 LTM

(mln PLN) H1 2017 H1 2018

Zadłużenie bankowe oraz leasing 121 129

Środki pieniężne -29 -24

Dług netto 91 104

Faktoring pełny 159 155

Faktoring odwrotny 36 26

Bieżąca płynność 1,28 1,24

Wskaźnik szybki 0,65 0,65

Zadłużenie bankowe/ suma aktywów 13% 14%

Dźwignia finansowa 30% 34%



Stabilny cykl gotówki
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Cykl rotacji ( w dniach)

Zmiana w strukturze zakupów i sprzedaży w H1 2018 wpłynęła na
niewielkie pogorszenie cyklu obrotu zapasami i zobowiązaniami oraz
poprawę cyklu obrotu należnościami

42,7
35,6

49,1

29,2

44,3
34,9

49,0

30,2

Obrót zapasami Obrót
należnościami

Obrót
zobowiązaniami

Cykl konwersji
gotówki

H1 2017 H1 2018

40,3 45,1
37,8

27,9

44,2 44,3

37,6
33,6

33,0

33,7
35,9 33,9

51,1
47,1 45,7 43,7

51,0
46,9

26,8
31,6

25,1

17,9

29,1 31,3

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018

Obrót zapasami Obrót należnościami

Obrót zobowiązaniami Cykl konwersji gotówki

Kapitał obrotowy (mln PLN)

389 403

419 403

517 505

H1 2017 H1 2017 H1 2018 H1 2018

Należności handlowe Zapasy Zobowiązania handlowe

6,4% Kapitał obrotowy jako % sprzedaży 12M
w H1 2018

Efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym



Struktura aktywów i pasywów
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Struktura aktywów

Struktura aktywów odzwierciedla specyfikę branży, w której główną część 
aktywów stanowią aktywa obrotowe, w szczególności zapasy i 
krótkoterminowe należności handlowe
▪ Na koniec czerwca 2018 roku aktywa obrotowe stanowiły 89% sumy 

bilansowej i ich udział był taki sam jak na koniec czerwca ubiegłego roku.
▪ Aktywa obrotowe obejmowały głównie zapasy i należności 

krótkoterminowe, które stanowiły odpowiednio 44% i 43% sumy 
bilansowej

Struktura pasywów

▪ Kapitały własne stanowiły 27% sumy pasywów i sfinansowały w pełni 
majątek trwały oraz część aktywów obrotowych

▪ Majątek obrotowy został sfinansowany w głównej mierze kredytami 
kupieckimi udzielonymi przez dostawców (58% sumy pasywów) i 
krótkoterminowym zadłużeniem bankowym (13% sumy pasywów)

Struktura aktywów (mln PLN) 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Środki pieniężne 29 43 24

Należności i inne 397 703 413

Zapasy 419 397 403

Aktywa trwałe 107 100 100

Struktura pasywów (mln PLN) 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Zobowiązania 
krótkoterminowe

538 806 553

Zadłużenie bankowe 120 133 128

Zobowiązania 
długoterminowe

12 12 11

Kapitał własny 282 294 252



-25,1

-6,3-2,5 -3,2

-34,4

-9,5

-62,0

-19,1

H1 2017 H1 2018

Wzrost przepływów operacyjnych w Q2 2018
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▪ W Q2 2018 wzrost przepływów pieniężnych z działalności
operacyjnej do poziomu 11,5 mln PLN

▪ Korzystne zmiany w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy -
poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
w H1 2018

▪ Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz
bieżące nakłady inwestycyjne w H1 2018 roku zostały
sfinansowane ze środków własnych posiadanych przez
Grupę

(mln PLN)

6,6

11,5

-2,0 -1,7

-12,4
-15,7

-7,9
-6,0

Q2 2017 Q2 2018

CF operacyjny CF inwestycyjny CF finansowy CF całkowity
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Outlook

03
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Outlook na Q3 i Q4 2018

▪ Spodziewany spadek dynamiki przychodów na poziomie 
skonsolidowanym (możliwy spadek w całym Q3)

▪ Oczekiwany wzrost w segmencie Hardware  IT/ VAD

▪ Wysoka baza porównywalna (zarówno w obszarze przychodów jak 
i marży) w segmencie komponentów ze względu na boom na karty 
graficzne w 2017 roku  (związany z kryptowalutami)

▪ W wyniku wprowadzenia procedury split payment i obowiązków 
administracyjnych znaczne ograniczenie dostępności towaru w modelu 
brokerskim (głównie w segmencie RTV/AGD)

▪ Rosnąca sprzedaż telefonów i urządzeń Xiaomi oraz Apple 

▪ Rozwój modelu sprzedaży bezpośredniej (direct) u producentów

▪ Presja na marże w broadline w wyniku działań międzynarodowej 
konkurencji 

▪ Presja na marże w S4E ze względu na przesunięcia przetargów 
publicznych i prywatnych w czasie 

▪ Oczekiwany dalszy wzrost w segmencie Hardware / VAD

▪ Realizacja środków niezrealizowanych w budżetach na koniec roku   

▪ Ryzyko braku dużych przetargów publicznych

▪ Dalsza segmentacja rynku i pogłębianie obecności chińskich marek 
kosztem istniejących produktów

▪ Dalszy wzrost Xiaomi w kolejnych kategoriach produktowych

▪ Nowe produkty Apple

▪ Rozwój modelu sprzedaży bezpośredniej (direct) u producentów

▪ Nowe kontrakty z obszaru nowych technologii mobilnych

Decydujący o obliczu całego roku
Wysoka baza porównywalna 

powoduje stagnację przychodów

Q3 Q4
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Outlook na 2019 rok

BiznesoweFinansowe

▪ Stabilny wzrost przychodów 

▪ Stabilna EBITDA 

▪ Pogłębiona dyscyplina w obszarze kosztów 
operacyjnych

▪ Dalsza optymalizacja zarządzania kapitałem 
obrotowym

▪ Ograniczony CAPEX dopasowany do możliwości 
finansowych

▪ Stabilnie rosnące udziały w rynku i  baza klientów

▪ Dostępność zróżnicowanego portfolio produktów 
(niska, średnia i wyższa półka cenowa) 

▪ Dalsza koncentracja na produktach i projektach 
wysokomarżowych



Dalszy rozwój portfolio produktów i rozwiązań

Partner pierwszego wyboru wśród globalnych chińskich producentów

wkrótceStart: wrzesień 2016 Start: sierpień 2018

25



26

Pytania
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Informacje dodatkowe
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Wybrane dane bilansowe
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(mln PLN)

Działalność kontynuowana 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Zapasy i aktywa kontraktowe 419 397 407

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 389 696 403

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe oraz zobowiązania 
kontraktowe 519 788 507

Kapitał obrotowy 289 305 303

% sprzedaży 12M 6,27% 6,58% 6,42%

Zadłużenie finansowe 120 134 129

Środki pieniężne i ekwiwalenty 29 43 24

Zadłużenie netto 91 91 105

EBITDA 12M 37 59 46

Zadłużenie netto/ EBITDA  12M 2,47 1,55 2,3



Otoczenie prawne i regulacyjneOtoczenie rynkoweOtoczenie konkurencyjne

Utrzymująca się presja 
cenowa 

– wzrost konkurencji ze 
strony globalnych 

podmiotów

Utrzymująca się presja na 
marże

Utrzymujący się zastój w 
zamówieniach publicznych

Zmiana modelu 
biznesowego przez 

niektórych vendorów -
kierowanie swoich 
produktów/usług 

bezpośrednio do: retail, 
etail

Obowiązkowy split payment
na elektronikę

Ustawa o jawności życia 
publicznego

Zmiany w 
międzynarodowych 

standardach 
sprawozdawczości 

finansowej 

RODO (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 
dotyczące przetwarzania 

danych osobowych)

Zmiany w ustawie o CIT - Ustawa z dnia 27 
października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne

Branża dystrybucji IT w Polsce

Kluczowe elementy otoczenia biznesowego

Zwiększone wydatki sektora 
komercyjnego ICT

IoT w obszarze 
infrastrukturalnym (Smart 

City)

Zwiększone 
zapotrzebowanie na 

infrastrukturę IT

Cloud – wymaganie nowych 
technologii, redukuje 
fizyczną infrastrukturę

Wzrost konsumpcji w 
segmencie elektroniki 

użytkowej - wzrost popytu 
na nowe typy produktów 

(np. hoverboardy)

za
gr

o
że

n
ia

sz
an

se

Zakończenie 
nadmiernych 

i przewlekłych kontroli 
skarbowych

Zmiana postrzegania 
branży IT przez banki 

jako branży 
podwyższonego ryzyka 

podatkowego

Niedobory na rynku 
pracy (w szczególności w 

logistyce)

Wzrost kosztów 
pracowniczych

Wzrost cen paliwa Wzrost kosztów 
transportu

Wzrost wydatków na IT Wzrost przychodów



Podsumowanie biznesowe Q2 na rynkach bezpośrednich
BAŁTYKI

Litwa, Łotwa, Estonia
Czechy i Słowacja Węgry Rumunia

TOP 3 dostawców

TOP 3 linii biznesowych i ich udział  w przychodach ze sprzedaży Q2 2018 (%) 

44%  komponenty

19%  Xiaomi

17%  hardware

43%  komponenty

22%  hardware

16%  entertainment & mobile

64%  entertainment & mobile

24%  komponenty

7%  value+

42%  komponenty

20%  value+

19%  hardware
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Struktura produktów - uzupełnienie

Nowe technologie 
mobilne (mobility)

31

Smartfony Tablety Wearables AkcesoriaDronyE-mobility

TOP 4 marek 

Hardware

Komponenty

Notebooki Peryferia
Materiały 

eksploatacyjne
KomputeryTablety

Komponenty

Peryferia PC

Dystrybucja z wartością 
dodaną (VAD)

VALUE +

Pozostałe
(główne kategorie)

RTV/AGD Gaming

TOP 3 dostawców

TOP 3 dostawców

TOP 3 dostawców S4E TOP 3 dostawców Value+

TOP 4 dostawców

Udział w skonsolidowanych 
przychodach  za Q2 2018 (%)

Kategoria produktów Kategoria produktów Top 3 dostawców w kategorii

26%

38%

15%

20%

1%

Serwery i pamięci 
masowe

Oprogramowanie
Sieć 
i infrastruktura



rachunkowość zabezpieczeń

weryfikacja informacji u zewnętrznych 
podmiotów finansowych

4-etapowy proces rejestracji

wieloetapowy proces akceptacji 
dokumentacji

skrupulatna analiza dokumentów 
aplikacyjnych m.in. deklaracji VAT

akceptacja przez szereg odpowiedzialnych 
jednostek organizacyjnych (autorska 
matryca autoryzacji)

monitoring na bazie dziennej

weryfikacja  wszystkich zamówień 
(dostępny limit kredytowy, brak 
zaległości płatniczych)

centralne podejście do zarządzania 
ryzykiem kredytowym w Grupie

doświadczony zespół analityków 
kredytowych

wieloetapowy proces oceny ryzyka 
- przyznawania limitów kredytowych

Długoterminowa współpraca 
z ubezpieczycielami

doświadczony zespół ekspertów

wewnętrzne procedury pomiaru i zarządzania ryzykiem

centralne zarządzanie ryzykiem walutowym w Grupie
audyt wewnętrzny 
(Internal Audit)

kontrola wewnętrzna 
(Internal Control)

ISO: 9001

skuteczne zarządzanie   

cykliczna identyfikacja 
obszarów ryzyka 
operacyjnego

Ryzyko
kredytowe

Ryzyko
operacyjne

Ryzyko
walutowe

Staranny 
dobór 

dostawców

Zarządzanie 
ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem - utrzymywanie najwyższych standardów
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Ryzyko
walutowe

Zarządzanie ryzykiem – działanie procedur w praktyce

Wszyscy dostawcy spółek z GK ABC Data zostali pozytywnie 
zweryfikowani w przeprowadzonych kontrolach 
podatkowych na podstawie dostarczonej dokumentacji

▪ Co do jednego z dostawców iSource S.A., w okresie kiedy iSource S.A. nie była
jeszcze częścią GK ABC Data, zostało zakwestionowane prawo do odliczenia 
podatku VAT

▪ iSource S.A. stanowczo się nie zgadza i kwestionuje zasadność takiej decyzji na 
drodze prawnej - ryzyko utrzymania się w obrocie prawnym negatywnej 
decyzji jest niskie

▪ W innym objętym kontrolą okresie organ podatkowy uznał prawo iSource S.A. 
do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości

▪ Zobowiązanie podatkowe zostało określone na 11,6 mln PLN

Jakość procedur sprawdziła się w praktyce nie tylko w 
Polsce ale także w innych krajach w których działa GK ABC 
Data

▪ ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze oczekuje na rozpoznanie wniosku o zwrot 
należności z tytułu VAT za okres sierpień 2014

▪ Na dzień dzisiejszy organ nie odniósł się do wyjaśnień udzielonych przez ABC 
Data s.r.o.

▪ Ryzyko braku możliwości odliczenia podatku VAT za badany okres jest niskie

▪ Oszacowana przez Spółkę kwota VAT wynosi 5,3 mln PLN

Jako jedyni oceniamy nie tylko partnerów ale i 
ryzyko produktowe, ryzyko sposobu przepływu 
towarów jak i płatności, czy PKD

iSource S.A.

ABC Data s.r.o. (Czechy)

Zarządzanie 
ryzykiem

Staranny 
dobór 

dostawców
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Słowniczek
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Kraje bezpośrednie  - Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Rumunia

Kraje UE – Łotwa, Estonia, Niemcy i pozostałe

Pozostałe kraje – kraje spoza Unii Europejskiej

CF operacyjny – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

CF inwestycyjny – przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

CF finansowy – przepływy pieniężne z działalności finansowej

Cykl konwersji gotówki - suma rotacji należnościami i zapasami w dniach pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach. Cykl konwersji gotówki za dany okres 
(kwartał/ półrocze) jest prezentowany jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne 
składowe wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych na koniec miesiąca 
pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut 
VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego 
sprzedaży miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów

Dźwignia finansowa - relacja zadłużenia bankowego do łącznej wartości księgowej kapitałów własnych i tego zadłużenia

Wskaźnik szybki - relacja aktywów obrotowych z wyłączeniem zapasów do zobowiązań krótkoterminowych
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ABC Data SA
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
T +48 22 676 09 00
F +48 22 614 16 16
abcdata.eu
ri@abcdata.eu

Kontakt:


