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Wybrane dane finansowe 

            WYBRANE DANE FINANSOWE 
w tys. zł w tys. EUR 

01.07.2020-
30.06.2021 

01.07.2019-
30.06.2020 

01.07.2020-
30.06.2021 

01.07.2019-
30.06.2020 

I 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

13.074.310 10.206.877 2.888.010 2.331.189 

II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 165.835 95.542 36.632 21.821 

III Zysk (strata) przed opodatkowaniem 151.090 85.702 33.375 19.574 

IV Zysk (strata) netto 123.720 66.383 27.329 15.161 

V Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 7,64 4,10 1,69 0,94 

VI 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł/EUR) 

7,64 4,10 1,69 0,94 

VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -211.651 287.320 -46.752 65.622 

VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11.294 -4.282 -2.495 -978 

IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33.154 -93.363 7.323 -21.324 

X Przepływy pieniężne netto, razem -189.791 189.675 -41.923 43.321 

Stan na dzień bilansowy 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 

XI Aktywa, razem 2.688.334 2.614.496 594.659 585.422 

XII Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.695.784 1.764.245 375.107 395.039 

XIII Zobowiązania długoterminowe 204.693 156.564 45.278 35.057 

XIV Zobowiązania krótkoterminowe 1.491.091 1.607.681 329.829 359.982 

XV Kapitał własny 992.550 850.251 219.552 190.383 

XVI Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3.581 3.625 

XVII Liczba akcji (w szt.) 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644 

XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,32 52,52 13,56 11,76 

XIX Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,32 52,52 13,56 11,76 

 

Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2021 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez 

NBP na ten dzień, tj. 4,5208 EUR/PLN.  

Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2020 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez 

NBP na ten dzień, tj. 4,4660 EUR/PLN. 

 

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., 

przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271 EUR/PLN. 

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., 

przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3784 EUR/PLN. 

 

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 

2021 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271 EUR/PLN. 

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 
2020 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3784 EUR/PLN.  

http://www.ab.pl/
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Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia 

sprawozdania finansowego 

 

Magnice, dnia 21 września 2021 r. 

      

 

Zarząd AB S.A. jako podmiotu dominującego oświadcza, że w świetle znanych Zarządowi na dzień 

sporządzenia niniejszego Oświadczenia faktów oraz posiadanych dokumentów, zgodnie z naszą najlepszą 

wiedzą oraz działając w najlepszym interesie gospodarczym Grupy, załączone roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. 

Sprawozdanie przedstawia w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, oraz 

wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. 

U. z 2018 r., poz. 757).  

Według najlepszej wiedzy i wiary Zarządu, przedłożone roczne sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych 

błędów i przeoczeń. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu jednolitych zasad 

rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. 

 

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU 

  

 

Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU 

  

 

Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU 

  

 

Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU 

  

 

http://www.ab.pl/
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INFORMACJA 

Zarządu spółki AB S.A. 

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami 

Zarząd AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o wydane w tym zakresie 

oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, informuje że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. 

 

Zarząd Spółki informuje ponadto iż: 

a) Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia 

bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 

zawodowej, 

b) Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego 

rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,  

c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na 

rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci 

dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia 

przez firmę audytorską.  

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU 
  

 

Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU 
  

 

Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU 
  

 

Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU 
  

 

 

http://www.ab.pl/


  Raport roczny Grupy Kapitałowej AB  

za rok obrotowy 2020/2021 

Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl 

Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 

5 | S t r o n a  

 

 

Pismo Prezesa Zarządu 

 

Magnice, dnia 21 września 2021 r. 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 

rok obrotowy 2020/2021 przypadł na czas naznaczony pandemią COVID-19, która wiosną 2020 roku 

była nie tylko czymś nowym i nieznanym, ale również czymś wymykającym się z dotychczasowych norm 

zarządzania ryzykiem. Pandemia zmieniła życie osób, firm i krajów, a miniony rok nauczył nas wielu 

nowych umiejętności. Pokazał też, że w obliczu zagrożenia potrafimy się jednoczyć, współpracować i 

dawać z siebie to, co najlepsze. Był to również czas przyspieszenia cyfrowej transformacji w Polsce i 

regionie CEE, gdyż to właśnie technologie informatyczne pozwalają na zdalną pracę, naukę, konsultacje 

lekarskie czy korzystanie z e-urzędów. W dobrym kierunku ukształtowały się trendy makroekonomiczne, 

co wraz z pozostałymi czynnikami stworzyło korzystne środowisko do przyspieszenia ekspansji 

biznesowej Grupy AB.  

W AB od zawsze jesteśmy blisko ludzi, blisko naszych klientów, słuchamy ich potrzeb, budujemy dla 

nich rozwiązania, maksymalizujemy wartość w łańcuchu dystrybucyjnym. Potrzeby naszych klientów 

przekuwamy na nasze kompetencje i przewagi konkurencyjne. Tak powstały przewagi technologiczne 

na rynku e-commerce, najbardziej zawansowane w regionie kompetencje zautomatyzowanej logistyki 

czy unikalne rozwiązania w zakresie wsparcia sprzedaży dla klientów biznesowych. Stawiamy na 

nowoczesne technologie, w tym uczenie maszynowe. Jesteśmy również wiodącym podmiotem w 

regionie w obszarze rewolucji modelu sprzedaży oprogramowania (cloud).  

W dobie pandemii COVID-19 wypracowane wcześniej kompetencje nabrały szczególnego znaczenia. 

Jako firma technologiczna bardzo sprawnie i płynnie przeszliśmy w tryb pracy zdalnej pracowników 

biurowych. Wprowadziliśmy rygor sanitarny i ścisłe regulacje separujące dla pracowników centrów 

logistycznych, które zdalnie pracować nie mogą. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na urządzenia 

IT, stanęliśmy na pierwszej linii walki o szybki powrót do normalności w nowej rzeczywistości 

pandemicznej, a dzięki wydajności logistycznej i wysokim kompetencjom w obsłudze sprzedaży e-

commerce byliśmy w stanie obsłużyć zwiększony popyt ze strony sklepów internetowych. Nasze 

rozwiązania w zakresie e-commerce były wdrażane przez szerokie grono naszych partnerów, którzy 

praktycznie z dnia na dzień uruchamiali sklepy internetowe na dostarczonych przez nas narzędziach. Z 

uwagi na skalę działania i wielkość udziałów rynkowych czujemy się odpowiedzialni za dostępność 

sprzętu IT w sklepach stacjonarnych i w sprzedaży internetowej, szczególnie, że działamy w branży, 

która w okresie pandemii stała się, obok sektora medycznego i spożywczego, branżą o strategicznym 

znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i administracji państwowej.  

Pragnę również wskazać, że od początku wspieramy narodową walkę z epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2. Zainicjowaliśmy akcję #AByrazem, w którą zaangażowało się operacyjnie ponad 100 osób, a do 

potrzebujących trafiło blisko 1 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu – w tym elektronicznego i AGD. W 

ramach #AByrazem dostarczyliśmy respiratory dla dwóch wrocławskich szpitali, odpowiedzieliśmy 

http://www.ab.pl/
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również na potrzeby placówek zdrowotnych, dostarczając zabawki i akcesoria dla dzieci oraz artykuły 

żywnościowe.  

Nasze działania zostały dostrzeżone i docenione przez naszych partnerów. Jesteśmy nagradzani przez 

branżowe czasopisma. W połowie września br. głosami resellerów otrzymaliśmy najważniejsze 

wyróżnienia branżowe, w tym nagrodę dystrybutora roku, nagrodę specjalną za działania CSR, nagrodę 

dla najlepszego dyrektora sprzedaży i marketingu oraz nagrodę osobowość roku branży IT. Niezwykle 

cieszą nas również inne prestiżowe nagrody, którymi najwięksi światowi dostawcy, obserwatorzy rynku 

i przede wszystkim klienci docenili spółki Grupy AB. 

Wypracowane przewagi rynkowe oraz budowane od 30 lat kompetencje pozwoliły Grupie AB na 

osiągnięcie rekordowych wyników. W omawianym roku finansowym zanotowaliśmy prawie 13,1 mld zł 

przychodów, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu do roku finansowego 2019/20, po którym z 

zadowoleniem odnotowaliśmy pierwszy raz w historii przekroczenie progu 10 mld zł rocznych obrotów. 

Osiągnięte zyski również były rekordowe. W roku finansowym 2020/21 Grupa AB wypracowała 182,8 

mln zł wyniku na poziomie EBITDA, co oznacza wzrost o 64% rdr. Z kolei skonsolidowany zysk netto 

zwiększył się o 86% rdr, do 123,7 mln zł. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach, 

prowadziliśmy konserwatywną politykę finansową, gdyż bezpieczeństwo rozwoju jest wpisane w nasze 

DNA. 

Pragnę podkreślić, iż rekordowe wyniki uzyskane w zakończonym roku finansowym są efektem pełnego 

zaangażowania pracowników oraz doskonałej współpracy z dostawcami i klientami, którzy codziennie 

inspirowali nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim. Pragnę również podziękować 

naszym akcjonariuszom, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Dotychczasowy wyraźny wzrost kursu akcji 

AB na GPW w Warszawie wyznacza właściwy kierunek notowań.  

W kolejnych okresach będziemy kontynuować strategię ostrożnego i racjonalnego rozwoju, mając na 

celu długoterminowe bezpieczeństwo i wzrost wartości fundamentalnej akcji. Jestem przekonany, że 

rynek będzie premiował tych, którzy inwestują w przyszłość i są najlepiej przygotowani na zmieniające 

się wymagania ze strony dostawców i odbiorców. 

 

 

        Z wyrazami szacunku, 
  
  

Andrzej Przybyło 
Prezes Zarządu AB S.A. 

 

http://www.ab.pl/
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