Raport nr 30/2018
Data: 2018-10-29
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Temat: Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK
ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2018 roku
Zarząd ABC Data S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane
skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data.
III kwartał 2018 roku:
Przychody: 1 096,1 mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży: 59,9 mln PLN
EBITDA: 11,1 mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej EBIT: 9,6 mln PLN
Zysk netto: 4,9 mln PLN
Trzy pierwsze kwartały 2018 roku::
Przychody: 3 090,0 mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży:166,6 mln PLN
EBITDA:13,2 mln PLN
EBITDA znormalizowana: 21,7 mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej EBIT: 8,7 mln PLN
Strata netto: 2,4 mln PLN
Dług netto: 98,8 mln PLN
Najważniejszym czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na poziom skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto w III kwartale 2018 roku oraz ujęciu narastającym
od początku roku była wysoka sprzedaż w segmencie hardware i dystrybucji z wartością dodaną
w ramach ABC Data S.A., sprzedaż produktów wiodących producentów smartfonów tj. Apple
i Xiaomi oraz w obszarze gamingowym (w szczególności w samym III kwartale 2018 roku). Z
kolei negatywnie na poziom wypracowanych przychodów wpłynęła niższa sprzedaż
komponentów, produktów z segmentu RTV/AGD oraz tabletów.
W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Spółka zrealizowała normalizowany zysk EBITDA
w wysokości 21,7 mln PLN (z pominięciem zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły w I
półroczu 2018 roku oraz różnic kursowych). Wynik ten jest utrzymany na zbliżonym poziomie
względem analogicznego okresu ubiegłego roku (22,5 mln PLN), pomimo wysokiej bazy
związanej przede wszystkim z wysokim popytem na karty graficzne w III kwartale 2017 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu
15 listopada 2018 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 11
stycznia 2018 roku.
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