A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően ezúton értesíti a tisztelt
Befektetőket, az alábbiakról.
A 21/22-es üzleti évben a Delta Technologies Nyrt. vezetőségének jelenleg rendelkezésére
álló információk alapján a Társaság frissített csoportszintű árbevétele 22 - 26 milliárd HUF
közötti tartományba várható, ami jelentősen meghaladja a közzétett stratégiai itervben
tervezett 17,2 mrd HUF árbevételt.
A kiemelkedő árbevétel hatására a csoportszintű várható nettó eredmény is pozitív
tartományba kerül. A nettó eredmény a féléves jelentésben közzétett -323 mHUF-ról
várhatóan

+720 millió HUF és 1,030 milliárd HUF
közötti tartományban fog alakulni, a továbbiakban részletezett kiemelt pénzügyi célok
várható teljesülése mellett.
A Delta Technologies Nyrt. stratégiai tervében szereplő további üzleti évekre vonatkozó
tervszámokkal kapcsolatosan módosítást jelen előrejelzésben nem tesz.
A Delta Technologies Nyrt. vezetése a jövőben, szükség szerint frissíti a vezetői
előrejelzésben ismertetett kiemelt pénzügyi célokat.

Budapest, 2022. május 11.
Delta Technologies Nyrt.
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Vezetőségi Előrejelzés
Pozitív Profit Warning

MÓDOSÍTOTT ÖSSZEVONT ÁRBEVÉTELI CÉLOK
A rendszerintegráción, mint fő tevékenység organikus növekedésén alapuló konzervatív árbevételi
célkitűzések, a megvalósult akvizíciók hatásának figyelembevételével kerültek, kizárólag a 21/22-es üzleti évre
vonatkozóan, tervszinten kiigazításra.
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https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=610017&did=K429752/2020
* 2020. október 10.-i közzétételben szereplő tervszámok
** Tény adat: a társaság összevont, konszolidált bevétele a jelzett időszakban 13 286 mHUF volt
*** A 21/22-es üzleti évben a Delta Services Kft. teljesítménye 2022.01.03.-tól, a tranzakció zárásától kerül kimutatásra

FY 24/25

KIEMELT PÉNZÜGYI CÉLOK
A frissített előrejelzések alapján a 21/22-es pénzügyi évben a Társaság pénzügyi eredménye várhatóan mind az
előző évhez viszonyítva, mind pedig a féléves jelentésben közzétett információkhoz képest jelentősen javul.
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20/21 Tény***

Módosított pénzügyi célok**

Árbevétel összesen*

Árbevétel

mHUF

13 286

22 000 - 26 000

EBITDA

mHUF

15

990 - 1 300

EBIT

mHUF

-129

800 - 1 100

Nettó eredmény

mHUF

-176

720 - 1 030

HUF

-0,47

1,88 - 2,69

EPS

A Delta Technologies Nyrt. stratégiai tervében szereplő
további üzleti évekre vonatkozó tervszámokkal
kapcsolatosan módosítást jelen előrejelzésben nem tesz.

* A közzétett stratégiai tervben ill. a kibocsátási tájékoztatóban szereplő adatok alapján
** Vezetőségi előrejelzés alapján becsült adatok
*** Tény adatok a 20/21 éves beszámolóból

A 21/22-es üzleti évben a Delta Technologies Nyrt. vezetőségének jelenleg
rendelkezésére álló információk alapján a Társaság frissített csoportszintű
árbevétele várhatóan jelentősen meghaladja a közzétett stratégiai tervben
tervezett árbevételt, aminek hatására a csoportszintű várható nettó eredmény
is pozitív tartományba kerül.
A nettó eredmény a féléves jelentésben közzétett -323 mHUF-ról várhatóan

+720 és 1 030 mHUF
közötti tartományban fog alakulni.

A tervkészítés időszakában a kockázatok között nem szerepeltek a
COVID-19, az Orosz – Ukrán háború, a Globális szállítói ellátási
láncokban beálló zavarok. A Társaság a fenti kockázatok megjelenése
ellenére a terveket tarthatónak ítéli meg, annak ellenére, hogy nőtt a
bizonytalanság a kormány digitalizációs terveinek megvalósulásában. Itt
forrás hiány, elsődlegesen EU-s források hiánya miatt a tervezettnél
lassabban beinduló üzleti potenciálra számítunk.
A Delta Technologies Nyrt. vezetése a jövőben, szükség szerint frissíti a
vezetői előrejelzést.
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DISCLAIMER
A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet a Részvénytársaság tevékenységéről és a jövőbeni
lépéseiről, sem a Részvénytársaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb
körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak,
jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők.
Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen
kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert
kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Részvénytársaság tényleges
lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható
lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől.
A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, és a
Részvénytársaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli
események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

