Beyond Distribution. We Do IT.

Podsumowanie wyników
Grupy za 2018 rok
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ABC Data w liczbach
29 lat

Lider dystrybucji IT w CEE

doświadczenia w regionie CEE

Wiodący dystrybutor globalnych marek w Polsce

13 000
stałych Klientów

~25%
udział w polskim rynku
dystrybucji IT

Innowacyjne narzędzia e-commerce
Szeroka gama usług finansowych i logistycznych
Członek GTDC – jako pierwsza firma w Polsce
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Przegląd wyników 2018
4,5 mld PLN

Wysokie przychody Grupy

przychody ze sprzedaży

Stabilna marża brutto ze sprzedaży

255 mln PLN
marża brutto ze sprzedaży

Wzrost sprzedaży w technologiach mobilnych

+23%

Wpływ na wyniki księgowych odpisów i rezerw

technologie mobilne

Zaklasyfikowanie przedsiębiorstwa ABC Data jako
aktywa przeznaczonego do zbycia
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Schemat wejścia ABC Data do grupy ALSO
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Harmonogram transakcji
Grudzień 2018

15 luty – 13 maja

Ogłoszenie zamiaru
przeprowadzenia transakcji
zakupu ABC Data

Wezwanie na sprzedaż akcji
ABC Data ogłoszone przez Grupę
ALSO Holding i Grupę MCI

Luty 2019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ABC Data przegłosowuje stosowne
uchwały

Czerwiec 2019
Dołączenie ABC Data do
Grupy Kapitałowej ALSO
Holding

Maj 2019/Czerwiec 2019

Finalizacja transakcji wymaga
uzyskania zgód ze strony
regulatorów rynku
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Rozwój w międzynarodowym koncernie
ABC Data
ALSO
ALSO & ABC Data
•

Wiodący dystrybutor w Europie bezpośrednia obecność w 18 krajach

•

Silna pozycja w CEE – bezpośrednia
obecność w 8 krajach

•

Ugruntowane relacje z silnymi
chińskimi brandami

•

Bardzo dobra pozycja finansowa

•

Globalna rozpoznawalność marki

•

Marka rozpoznawalna w regionie

•

Kontrakty dopełniające aktualne
portfolio ABC Data

•

Kontrakty z renomowanymi
dostawcami (Dell, Cisco, Microsoft)

•

100 tys. klientów w Europie

•

13 tys. lojalnych klientów w CEE

•

250 tys. produktów w portfolio

•

80 tys. produktów w portfolio
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Wybrane wyróżnienia

Dystrybutor Roku

Dystrybutor Roku

Dystrybutor Roku

w plebiscycie EMEA
Channel Academy

w plebiscycie CRN

Dell EMC

Dystrybutor Roku
w kategorii Produkty biznesowe

Dystrybutor Roku
w plebiscycie Mobility Trends

Dystrybutor Roku
Nagroda w kategorii Współpraca
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Stabilne przychody
Hardware

1 682 mln PLN

w tym +2,6% komputery
Mobile

Wzrosty w kluczowych

kategoriach produktowych

1 149 mln PLN

w tym +157% produkty Xiaomi
VAD (S4E i Value+)

780 mln PLN

w tym +20% oprogramowanie

Powyższe dane dotyczą skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ABC Data.
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Dynamiczny rozwój technologii mobilnych
+28%
sprzedaż produktów Apple

Wiodący dostawca smartfonów
renomowanych marek

+157%
sprzedaż produktów Xiaomi

Nowa marka
w dystrybucji

Powyższe dane dotyczą skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ABC Data w kategorii Technologie Mobilne.
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Rozwój usług chmurowych
•

Szeroka oferta produktów i usług chmurowych

•

Wiodący światowi dostawcy w ofercie

•

Doskonała znajomość technologii Alibaba Cloud
i Microsoft

•

Autorska platforma usług chmurowych

•

Wsparcie dla MŚP – program Partnerski

szacowane wydatki na usługi
chmurowe w 2021 przez firmy z regionu CEE
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ABC Data liderem w regionie CEE
Kluczowe rynki działalności Grupy w regionie CEE

~70% POLSKA
~30% POZOSTAŁE
KRAJE CEE

•

8 krajów

•

400 top vendorów

•

13 000 klientów w regionie CEE

•

80 000 produktów w ofercie dystrybucyjnej

Rynki bezpośrednie obejmują sprzedaż do klientów w Czechach, na Słowacji, na Litwie, w Rumunii i na Węgrzech.
Sprzedaż realizowana poprzez spółkę litewską do klientów w Estonii oraz Łotwie jest ujęta w kategorii „Kraje UE”.
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Wynik finansowy grupy ABC Data
– dane skorygowane o wpływ zdarzeń jednorazowych

mln PLN
Przychody ze sprzedaży

2017

2018

4 491,1

4 468,0

Wynik brutto ze sprzedaży

252,4

256,1

Marża brutto ze sprzedaży

5,6%

5,7%

EBITDA

48,5

36,6

Wynik netto

26,1

9,7

•

Wysokie przychody ze sprzedaży

•

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w obszarze
technologii mobilnych

•

Wzrost marży brutto ze sprzedaży
o 3,7 mln PLN r/r

•

Rentowność brutto utrzymana pomimo presji
cenowej na rynku dystrybucji

Powyższe dane przedstawiają skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ABC Data. Dane zostały skorygowane o zdarzenia jednorazowe. Szczegółowe i pełne
informacje zawiera Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej oraz Jednostkowy Raport Roczny ABC Data S.A.
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Istotny wpływ księgowych odpisów

-79 mln PLN
Księgowe rezerwy
i odpisy za 2018

ZAŁOŻENIA KSIĘGOWE
Planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data do ALSO Holding –
zaklasyfikowanie przedsiębiorstwa jako aktywa przeznaczone do sprzedaży
Raport roczny za 2018 sporządzony z założeniem braku kontynuacji działalności, przedsiębiorstwo ABC Data ma zostać sprzedane do spółki z Grupy ALSO Holding
(Roseville Investments Sp. z o.o.)
Działalność dystrybucji IT będzie kontynuowana po transakcji pod marką ABC Data,
tylko w innym podmiocie prawnym (Roseville Investments Sp. z o.o.)
KONIECZNE REZERWY I ODPISY
W związku z planowaną transakcją dokonano szeregu księgowych odpisów i rezerw
Odpisy księgowe mają charakter nieoperacyjny, jednorazowy, bez wpływu na przepływy
gotówkowe
Przeszacowania nie mają wpływu na finansowanie ani na działalność operacyjną
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Księgowe odpisy i przeszacowania
Opis głównych odpisów i rezerw za 2018 rok

Wpływ na wynik
Grupy ABC Data
za 2018

Odpis z tytułu różnicy pomiędzy wartością księgową sprzedawanych aktywów ABC Data (196 mln PLN), a
szacowaną ceną sprzedaży do ALSO (191 mln PLN).

-5,5 mln PLN

Rezerwa na koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa

-9,1 mln PLN

Odpis aktywa z tytułu odroczonego podatku - w związku z planowaną transakcją spółka nie będzie możliwości
zrealizowania korzyści z tego aktywa

-10,9 mln PLN

Odpis aktualizujący wartość czeskiej spółki zależnej ABC Data s.r.o. sprzedanej w marcu 2019

-13,9 mln PLN

Rezerwa na potencjalne zobowiązania podatkowe (dotyczny iSource SA i ABC Data s.r.o.)

-30,7 mln PLN

Korekta podatku VAT za 2014

-6,0 mln PLN

Inne pozycje

-3,0 mln PLN

ŁĄCZNIE

-79,1 mln PLN

Powyższe dane przedstawiają opisy wybranych odpisów i rezerw 2018. Szczegółowe i pełne informacje zawiera Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej
ABC Data oraz Jednostkowy Raport Roczny ABC Data S.A.
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Wynik finansowy grupy ABC Data
– dane raportowane

mln PLN
Przychody ze sprzedaży
Wynik brutto ze sprzedaży

2017
4 491,1
261,5

2018

•

Ujemna EBITDA i zysk netto ze względu na
księgowe odpisy i przeszacowania

•

Wszystkie przeszacowania i odpisy mają
charakter nieoperacyjny

•

Zaraportowane ujemne wyniki nie mają wpływu
na przepływy pieniężne, ani na warunki
finansowania Grupy

•

Zarząd ABC Data pozyskał od instytucji
finansujących stosowne zgody dotyczące
odstąpienia od badania wskaźników
finansowych za 2018 rok

4 468,0
255,5

Marża brutto ze sprzedaży

5,8%

5,7%

EBITDA

58,7

-32,0

Wynik netto

25,4

-69,5

Powyższe dane przedstawiają skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ABC Data. Szczegółowe i pełne informacje zawiera Skonsolidowany Raport Roczny Grupy
Kapitałowej oraz Jednostkowy Raport Roczny ABC Data S.A.
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Kapitał obrotowy pod kontrolą
(w dniach)

46,9
37,8

38,8

34,5

46,6

33,5
25,4

Obrót zapasami

Obrót należnościami
2017

Obrót zobowiązaniami

25,7

Cykl konwersji gotówki

2018

Cykl konwersji gotówki w 2018 na poziomie zbliżonym do 2017
Wskaźniki płynności na poziomie zbliżonym r/r
•

wskaźnik szybki 0,68

•

wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,15
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Solidne przepływy pieniężne w 2018
(mln PLN)

+54,3

+41,6
+23,4

0,3
-10,6

-11,4
-36,7

Działalność operacyjna

Działalność inwestycyjna

2017

Działalność finansowa

-47,9
Przepływy pieniężne razem

2018

+23,4 mln PLN – przepływy z działalności operacyjnej
•

Wyższe przepływy z działalności operacyjnej (+23,1 mln PLN) w wyniku większego zastosowania faktoringu

•

Porównywalne nakłady inwestycyjne (około 11 mln PLN)
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Podsumowanie
Innowacyjne
rozwiązania IT

Rosnące znaczenie w przychodach technologii mobilnych
oraz usług chmurowych

Rozwój
działalności

Atrakcyjne perspektywy rozwoju w Grupie ALSO Holding międzynarodowego lidera branży ICT

Efektywne
zarządzanie

Skuteczny Zarząd przemienił ABC Data z lokalnego gracza
w regionalnego lidera

23

Beyond Distribution. We Do IT.
ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
Tel.: +48 (022) 676 09 00

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
e-mail: ri@abcdata.eu
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