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▪ Premiera iPhone X (wrzesień 2018)

▪ Wzrost sprzedaży, rozwój ekosystemu Xiaomi o kolejne produkty (m.in. Inteligentny 
oczyszczacz powietrza, e-hulajnoga)

▪ Intensywne działania wspierające partnerstwo z Alibaba Cloud (m.in. aktywność 
brandingowa we współpracy z technologicznymi uczelniami wyższymi)

Stabilny poziom sprzedaży 1-3Q 2018 

+1,9%  r/r

▪ Wzrost sprzedaży w kluczowych segmentach dystrybucja z wartością dodaną oraz 
nowe technologie mobilne (wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń Apple i 
Xiaomi)

▪ Spadek sprzedaży komponentów m.in. w wyniku wysokiej bazy 2017 roku oraz 
ograniczonej podaży procesorów

Dobre perspektywy na kolejne okresy

▪ Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 1-3Q 2018 wyniósł 168,5 mln PLN wobec 
165,2 mln PLN w roku ubiegłym. Osiągnięty wynik brutto ze sprzedaży w samym Q3 
2018 jest niższy niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku z uwagi na wysoką 
bazę (sprzedaż wysokomarżowych komponentów – boom na rynku kart graficznych)

▪ W rezultacie wypracowany zysk EBITDA w Q3 (11 mln PLN) jest niższy niż 
ubiegłoroczny, ale wyższy niż w latach 2015-2016

▪ Efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym, osiągnięcie dodatnich operacyjnych i 
całkowitych przepływów pieniężnych w Q3 i 1-3Q 2017

Stabilna marża brutto ze sprzedaży 
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Działalność operacyjna Q3 2018
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Stabilny poziom sprzedaży krajowej i zagranicznej
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Przychody ze sprzedaży wg struktury geograficznej 

Czynniki wzrostu:

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

Q3 2017 Q3 2018 r/r 1-3Q 2017* 1-3Q 2018 r/r

Polska 761 759 0% 2 101 2 176 4%

Rynki bezpośrednie 224 208 -8% 528 556 5%

Kraje UE 123 122 -1% 365 332 -9%

Pozostałe kraje 9 5 -45% 37 23 -38%

Razem 1 117 1 094 -2% 3 031 3 087 2%

*W sprawozdaniu za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku sprzedaż do klientów z Niemiec była prezentowana w pozycji „Rynki bezpośrednie”, a obecnie w pozycji „Kraje UE”.

1. W okresie 1-3Q 2018 wzrost przychodów w Polsce oraz na rynkach 
bezpośrednich w efekcie wyższych przychodów z dystrybucji z 
wartością dodaną oraz nowych technologii mobilnych

2. Efektywna logistyka dzięki 4 centrom logistycznym – nowoczesne 
centra dystrybucyjne w Warszawie, Sosnowcu, Budapeszcie i 
Bukareszcie - gwarancja dostawy towaru w przeciągu 24h w Polsce 
i 48h w regionie CEE

2 101 2 176

528 556
365 332
37 23

1-3Q 2017 1-3Q 2018

Polska Rynki bezpośrednie Kraje UE Pozostałe Kraje

3 031 3 087

+3,6%

+5,3%

Kluczowe rynki działalności w regionie CEE:

70%

18%

Udział w przychodach Grupy

Udział w przychodach Grupy

Centra logistyczne

(mln PLN)



Wzrost przychodów w kluczowych obszarach biznesu
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1. Dynamiczny wzrost sprzedaży smartfonów - Apple i Xiaomi

2. Wzrost przychodów z obszaru dystrybucji z wartością dodaną 
(+13% r/r)

3. Utrzymany stabilny poziom ze sprzedaży w kategorii hardware, 
mimo spadkowej tendencji rynkowej.

4. Dynamika sprzedaży komponentów pod wpływem wysokiej bazy 
2017 (wysoka sprzedaż kart graficznych w związku z boomem 
kryptowalut w 2017 oraz niższa dostępność procesorów u 
producentów (-14% w Q3 2018 r/r i -5% 1-3Q 2018) 

Dynamika 1-3Q 2018:

+26% Wzrost sprzedaży w kategorii nowe technologie 
mobilne (w tym smartfony)
w 1-3Q 2018  (r/r)

+13% Wzrost sprzedaży w kategorii VAD 
w 1-3Q 2018  (r/r)

Podsumowanie:

Przychody ze sprzedaży wg struktury produktowej (mln PLN)

Q3 2017 Q3 2018 Zmiana r/r 1-3Q 2017 1-3Q 2018 Zmiana r/r

Hardware IT 391 400 2% 1 135 1 152 1%

Komponenty 214 183 -14% 567 538 -5%

VAD 169 173 2% 462 528 13%

Nowe technologie mobilne 226 281 24% 590 744 26%

Pozostałe 117 57 -51% 277 129 -53%

Razem 1 117 1 094 -2% 3 031 3 087 2%

1 135 1 152

567 538

462 526

590
744

277
128

1-3Q 2017 1-3Q 2018

Pozostałe

Nowe technologie mobilne

VAD

Komponenty

Hardware IT

3 031 3 087



Dystrybutor wiodących producentów smartfonów 

Udział iSource S.A. w sprzedaży smartfonów marki 
Apple w Polsce w Q3 2018 

+38% Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów Apple
w Q3 2018 r/r 2x Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów Xiaomi 

w Q3 2018 r/r

• Nowe produkty wpisujące się w sezonowe trendy: 
elektryczna hulajnoga, oczyszczacz powietrza

• Rozbudowany ekosystem smart (inteligentne zegarki, odkurzacze, 
oczyszczacze, czajniki, wagi, laptopy, etc.)

• Ciekawe premiery smartphonowe: Mi8 lite, Pocophone
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• Premiera nowych modeli smartfonów – iPhone XS, XS Max, XR
• Wprowadzenie na rynek zegarka Apple Watch Series 4

Dynamiczny 
wzrost 

przychodów

+58% Rosnący udział 
w polskim rynku

7,7%
Udział smartfonów Xiaomi w całym polskim rynku  
w okresie styczeń-sierpień 2018 
(w tym samym okresie w zeszłym roku, średni udział 
wynosił 2,4%)

Szerokie 
portfolio 



Rozwój partnerstwa z Alibaba Cloud
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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

Alibaba Cloud – potencjał  wzrostu na rynku CEE
Wirtualne serwery, security, hosting, backup, storage, 
rozwiązania sieciowe, IoT, Big Data i AI

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

Doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek do 
regionu CEE (m.in. Xiaomi, 1. dystrybutor w UE)
Spółka nie stanowi konkurencji dla własnych Klientów

Alibaba cloud – top 3  usług cloud na świecie

Intensywne działania rozwojowe – przygotowanie do sprzedaży

▪ Działania brandingowe:

▪ E-learning, 

▪ szkolenia dla engineers, 

▪ działania na uczelniach wyższych,

▪ konfenrencje, 

▪ roadshow

▪ Integracja systemowa z Alibaba Cloud



312    
377    

150
147*

1-3Q 2017 1-3Q 2018

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

462

524

Dynamiczny wzrost w obszarze VAD

+13% Wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży obszaru VAD* 
w 1-3Q 2018 r/r
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(mln PLN)

Czynniki wzrostu w obszarze VAD:

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

2. Najszybszy wzrost przychodów w grupie software, 
wymagającej największego zaangażowania 
specjalistycznej wiedzy 

Korzyści biznesowe obszaru VAD:

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

1. Wysokie marże
Możliwość realizowania wyższych marż 
niż w tradycyjnej dystrybucji ze względu na wartość 
dodaną świadczonych usług

+27% Wzrost przychodów ze sprzedaży obszaru VAD w ABC 
Data (Value+) w Q3 2018 r/r

+13%*

* Dane dla S4E nieporównywalne pomiędzy okresami jako efekt wyboru przez Grupę metody implementacji MSSF 15 (bez uwzględnienia wpływu MSSF 15 przychody ze sprzedaży w 2018 byłyby wyższe o 36 mln PLN) 

+27%
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Wyniki finansowe Q3 i 1-3Q 2018
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Dodatni wynik finansowy netto w Q3 2018 
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▪ Spadek przychodów ze sprzedaży w Q3 2018 o 2% r/r oraz 
niższy skorygowany wynik brutto ze sprzedaży (-2% r/r) –
m.in. w wyniku spadku sprzedaży wysokomarżowych 
komponentów (-14% w Q3 - wysoka sprzedaż kart 
graficznych w 2017 w związku z boomem kryptowalut oraz 
niższa dostępność procesorów u producentów)

▪ Częściowe odwrócenie negatywnych różnic kursowych w 
Q3 2018, które obciążały wynik brutto ze sprzedaży i 
wynik z działalności operacyjnej w H1 2018

▪ Odwrócenie spadkowego trendu z H1 2018 – osiągnięcie 
dodatniego wyniku EBITDA (11 mln PLN ), operacyjnego 
(9,5 mln PLN) oraz netto (5,0 mln PLN) wobec strat za H1 
2018

▪ Na poziom zysku EBITDA wpłynęły wyższe koszty pracy 
oraz wyższe koszty transportu. 

Q3 2017 Q3 2018 r/r(%)

Przychody ze sprzedaży 1 117,3 1 093,6 -2,1%

Wynik brutto ze sprzedaży 61,8 61,0 -1,3%

Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 61,4 60,1 -2,2%

Skorygowana marża brutto ze sprzedaży 5,5% 5,5%

Koszty sprzedaży -36,3 -40,0 10,3%

Koszty ogólnego zarządu -10,1 -11,5 13,2%

EBITDA 15,7 11,0 -29,6%

Skorygowana EBITDA 16,0 10,0 -37,5%

Marża skorygowana EBITDA 1,4% 0,9%

EBIT 14,3 9,5 -33,6%

Marża EBIT 1,3% 0,9%

Wynik netto 9,3 5,0 -46,4%

(mln PLN)



Skorygowana EBITDA 1-3Q 2018 zbliżona r/r

12

▪ Wynik 1-3Q 2018 pod wpływem zdarzenia jednorazowego z 
2Q 2018 - korekta deklaracji VAT za Q2 2014 (-6,0 mln PLN)

▪ Wysoka baza porównywalna - w 2017 wygrany spór sądowy 
w Q2 2017 (+4,8 mln PLN)

▪ Zysk brutto ze sprzedaży obciążony przez  niekorzystne 
względem ubiegłego roku odchylenia z tytułu różnic 
kursowych (ujemne odchylenia wobec dodatnich w 2017 
roku)

▪ Wzrost SG&A o 3,9% r/r  za 1-3Q 2018 w związku ze 
wzrostem kosztów usług zewnętrznych oraz presją na koszty 
wynagrodzeń wynikającą z sytuacji na rynku pracy

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

1-3Q 2017 1-3Q 2018 r/r(%)

Przychody ze sprzedaży /tys. PLN/ 3 031,3 3 087,5 2%

Wynik brutto ze sprzedaży 171,8 167,6 -2,4%

Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 165,2 168,5 2,0%

Skorygowana marża brutto ze sprzedaży 5,4% 5,5%

Koszty sprzedaży -115,6 -117,2 +1,4%

Koszty ogólnego zarządu -30 ,7 -34,7 +13%

EBITDA 30 ,8 13,1 -58%

Skorygowana EBITDA 22,8 21,4 -6,1%

Marża skorygowana EBITDA 0,8% 0,7%

EBIT 27,0 8,6 -68%

Marża EBIT 0,9% 0,3%

wynik netto 14,0 -2,4 n/a

(mln PLN)



Marża ze sprzedaży – zmiana prezentacji
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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. W Q3 2018 nastąpiło częściowe 
odwrócenie negatywnych różnic kursowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń obniżających poziom marży brutto w H1 2018.

▪ Rozstrzygnięcia sporów sądowych z kontrahentami



Stabilna EBITDA po wyłączeniu FX oraz zdarzeń jednorazowych

14

Korekty do wyniku EBITDA:

mln PLN Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2018

Efekt różnic kursowych na zysk brutto ze sprzedaży 3,2 -0,9

Efekt różnic kursowych na pozostałe koszty i przychody

operacyjne 0,0 -1,5

3,2 -2,4

▪ Różnice kursowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń prezentowane w wyniku z 
działalności operacyjnej. W Q3 2018 nastąpiło częściowe odwrócenie negatywnych różnic 
kursowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń obniżających wynik EBITDA w H1 
2018.

▪ 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:

(mln PLN)

* Przede wszystkim koszty ogólnego zarządu

*



Porównywalny poziom wskaźników zadłużenia rok do roku
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▪ Wzrost zadłużenia rekompensowany przez wyższy poziom 
gotówki – dług netto spadł do 99 mln PLN, tj. o 10 mln 
PLN, na dzień 30 września 2018 względem analogicznego 
okresu ubiegłego roku

▪ Pomimo wzrostu r/r wskaźniki zadłużenia pozostają na 
bezpiecznym poziomie

▪ Wzrost wskaźnika dług netto / EBITDA spowodowany 
obciążeniem wyniku operacyjnego za ostatnie 12 miesięcy 
zdarzeniem jednorazowym (korekta deklaracji VAT) oraz 
niekorzystnymi różnicami kursowymi 

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

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

(mln PLN) 30.09.2017 30.09.2018

Zadłużenie bankowe oraz leasing 156 175

Środki pieniężne 46 76

Dług netto 109 99

Faktoring pełny 147 146

Faktoring odwrotny 70 31

Bieżąca płynność 1,24 1,21

Wskaźnik szybki 0,71 0,71

Zadłużenie bankowe/ suma aktywów 14% 16%

Dźwignia finansowa 35% 40%

(mln PLN)

72 67

47 46 41

170

96 97
109

99

2,38
1,43

2,07 2,39 2,42
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Stabilny cykl konwersji gotówki
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Cykl rotacji ( w dniach)

Kapitał obrotowy

6,0% Kapitał obrotowy jako % sprzedaży 12M
282 mln PLN w Q3 2018 vs 292 mln PLN w Q3 2017 

Efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym

534 500

434 417

665 634

1-3Q 2017 1-3Q 2017 1-3Q 2018 1-3Q 2018

Należności handlowe Zapasy Zobowiązania handlowe

41,1
34,7

48,0

27,8

41,3
34,5

47,7

28,1

Obrót zapasami Obrót należnościami Obrót zobowiązaniami Cykl konwersji gotówki

1-3Q 2017 1-3Q 2018

28 dni Stabilny cykl konwersji gotówki (1-3Q 2018)

(mln PLN)

40,3 45,1

37,8

27,9

44,2 44,3

35,437,6 33,6 33 33,7 35,9 33,9
33,9

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

51
46,9 45,2

26,8
31,6

25,1

17,9

29,1 31,3

24,1

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

Obrót zapasami Obrót należnościami Obrót zobowiązaniami Cykl konwersji gotówki

Cykl konwersji gotówki ( w dniach)



Wzrost przepływów operacyjnych w Q3 2018
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▪ W Q3 2018 wzrost przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej do poziomu 39,1 mln PLN
– najlepszy wynik od początku 2017 roku
skompensował ujemne przepływy z H1 2018:

▪ Dodatnie przepływy operacyjne 1-3Q 2018,
które wyniosły 32,9 mln PLN (vs. -38,9 mln PLN
w analogicznym okresie 2017 roku)

▪ Dodatnie przepływy całkowite 1-3Q 2018
wynoszące 33,3 mln PLN vs. (-45,2 mln PLN
w analogicznym okresie 2017 roku)

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

(mln PLN)

-13,4

39,1

-2,5 -2,6

32,6

15,816,8

52,3

Q3 2017 Q3 2018

-38,9

32,9

-4,6 -5,8-1,8

6,2

-45,2

33,3

1-3Q 2017 1-3Q 2018

CF operacyjny CF inwestycyjny CF finansowy CF całkowity
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Outlook

03
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Outlook na Q4 2018 - kluczowy dla rocznego wyniku

Otoczenie rynkoweZałożenia

▪ Ryzyko braku dużych przetargów publicznych

▪ Dalsza segmentacja rynku 

▪ 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

▪ Pogarszająca się presja inflacyjna wynagrodzeń i mała podaż 
pracowników (m.in. wyższe koszty logistyki)

▪ Koszty projektów rozwojowych

▪ Oczekiwany dalszy wzrost w segmencie Hardware / VAD

▪ Nowe kontrakty z obszaru nowych technologii mobilnych

▪ Dalszy wzrost sprzedaży Xiaomi w kolejnych kategoriach 

produktowych (m.in. inteligentne oczyszczacze powietrza, 

modne hulajnogi elektryczne) 

▪ Nowe produkty Apple stymulują wzrost wolumenu 

sprzedaży, dodatkowo wyższe ceny nowych modeli 

▪ Realizacja środków niezrealizowanych w budżetach na 

koniec roku   
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Pytania

04
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Informacje dodatkowe
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Struktura produktów 

Nowe technologie 
mobilne (mobility)
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Smartfony Tablety Wearables AkcesoriaDronyE-mobility

Hardware

Komponenty

Notebooki Peryferia
Materiały 

eksploatacyjne
KomputeryTablety

Komponenty

Peryferia PC

Dystrybucja z 
wartością 
dodaną (VAD)

VALUE +

Pozostałe
(główne kategorie)

RTV/AGD Gaming

+24%

+2%

-14%

+2%

-51%

Serwery i pamięci 
masowe

Oprogramowanie
Sieć 
i infrastruktura

24%

37%

17%

17%

4%

Dynamika przychodów w 
skonsolidowanych przychodach  

za Q3 2018 (%) r/r

Kategoria produktów Kategoria produktów Udział w skonsolidowanych 
przychodach  

za  1-3Q 2018 (%)



Wybrane dane bilansowe

23

(mln PLN)

Działalność kontynuowana 30.09.2017 31.12.2017 30.09.2018

Zapasy i aktywa kontraktowe 491 434 415

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 515 534 500

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe oraz zobowiązania 
kontraktowe

714 655 634

Kapitał obrotowy 292 313 282

% sprzedaży 12M 6,09% 6,74% 6,01%

Zadłużenie finansowe 154 155 175

Środki pieniężne i ekwiwalenty 57 46 76

Zadłużenie netto 97 109 99

EBITDA 12M 47 46 41

Zadłużenie netto/ EBITDA  12M 2,07 2,39 2,42



Bilans – wybrane elementy
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Bilans 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018

Aktywa trwałe 100 100 100 100

Wartości niematerialne /w tym wartość firmy/ 76 77 77 78

Aktywa krótkoterminowe 1 144 901 844 997

Zapasy 397 407 403 415

Należności handlowe 696 429 403 500

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 30 24 76

Kapitał własny jednostki dominującej 289 290 248 258

Kapitał własny 294 294 252 262

Zobowiązania długoterminowe 12 11 11 11

Zobowiązania finansowe 1 0 1 1

Zobowiązania krótkoterminowe 939 695 681 825

Zobowiązania finansowe 134 143 157 175

Zobowiązania handlowe 786 528 505 634

(mln PLN)



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



Duży potencjał wzrostu obszaru chmurowego   

#1

#2

- 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?



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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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
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03-230 Warszawa
T +48 22 676 09 00
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