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Informacja o wykonaniu prognozy finansowej za 2011 r. 
 
   

W związku z zakończonym badaniem Sprawozdania Finansowego Aiton Caldwell S.A. za rok 2011, 
Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące osiągniętych wyników w odniesieniu do prognoz 
finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym Spółki oraz wstępnego ich wykonania, które 
zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 3/2012 z dnia 14 lutego 2012r. 

 
Prognozy finansowe Aiton Caldwell SA za 2011 rok i ich wykonanie, dane w tys. zł: 

Wyszczególnienie 

Prognoza 2011 
opublikowana w 

Dokumencie 
Informacyjnym 

Wykonanie 
prognozy za 

2011r. według 
danych z 
raportu 

bieżącego 
3/2012 

Różnica     
(3) - (2) 

Wykonanie 
2011r. po 
badaniu 

przez 
Biegłego 

Rewidenta 

Różnica     
(5) - (3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Przychody ze sprzedaży 10 300 10 228 -72 10 231 3 

Amortyzacja (w tym amortyzacja wartości 
firmy) 1 900  1 867 -33  1 511 -356 

Wynik z działalności operacyjnej -100  656  756  973 317 

EBITDA 1 800 2 523  723  2 484 -39 

Wynik netto -100  549  649  758 209 

 
Przedstawiona w Dokumencie Informacyjnym prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ze 

sprzedaży w kwocie 10.300 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) w kwocie 1.900 tys. zł, 
wyniku z działalności operacyjnej w kwocie -100 tys. zł, EBITDA 1.800 tys. zł oraz wyniku netto -100 tys. zł.  

 
W raporcie bieżącym EBI 3/2012 z dnia 14 lutego 2012 Spółka informowała, że prognozy dla 

przychodów ze sprzedaży oraz amortyzacji wyniosą odpowiednio 99% oraz 98%. W przedmiotowym 
raporcie  podano, że wynik z działalności operacyjnej będzie wyższy o 756 tys. zł w stosunku do wartości 
prognozowanej. Wstępne wykonanie prognoz przewidywało ponadto wyższy o 723 tys. zł poziom EBITDA 
oraz dodatni wynik netto w wysokości 549 tys. zł, wobec prognozowanej straty na poziomie (-100 tys. zł). 
Wzrost wartości pozycji zysku operacyjnego, EBITDA i zysku netto, podanych w raporcie EBI 3/2012 w 
stosunku do wartości pierwotnie prognozowanych wynikał przede wszystkim z przesunięcia w czasie części 
wydatków związanych z działalnością eksportową oraz części wydatków na rozbudowę kanałów sprzedaży 
pośredniej oraz bezpośredniej. Ponadto, Spółka przesunęła na kwartały I-II 2012 termin przeprowadzki do 
nowych powierzchni, z czym wiązało się także przesunięcie kosztów jego adaptacji na potrzeby Spółki. 
Ostatnim elementem kształtującym rozbieżności pomiędzy prognozowanymi wynikami, a ich wstępnym 
wykonaniem była wcześniejsza niż prognozowano wpłata ostatniej transzy dotacji unijnej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B. 

 
Na podstawie zaudytowanych wyników za 2011 Spółka informuje o wykonaniu prognozy dotyczącej 

przychodów ze sprzedaży przedstawionych w Raporcie EBI 3/2012 z 14 lutego 2012, których wartość po 
zmianie polityki rachunkowości wyniosła 10.231 tys. zł. Prognoza dotycząca amortyzacji, w tym amortyzacji 
wartości firmy, została wykonana na poziomie 81%, wartość amortyzacji wynosi 1.511 tys. zł. Różnica 
między wstępnym wykonaniem a rzeczywistą wartością amortyzacji w roku 2011 jest efektem decyzji 
podjętej na początku 2011 roku przez Spółkę w wyniku dokonanych analiz operacji jednostki oraz weryfikacji 
stawek amortyzacyjnych. Decyzją zarządu stawki amortyzacji wartości firm zostały obniżone z poziomu 20% 
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do 10%. Spółka motywuje swoją decyzję faktem, iż zakupione zorganizowane części przedsiębiorstwa będą 
stanowiły podstawę wypracowywania rosnących korzyści ekonomicznych przez okres znacznie dłuższy niż 5 
lat. W związku z powyższym wydłużeniu uległ przewidywany okres użyteczności wartości zakupionych 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa.  

 
Zmiana stawki amortyzacji wartości firmy  spowodowała wzrost wyniku z działalności operacyjnej o 

blisko 50% oraz wzrost wypracowanego wyniku netto o 38% w  stosunku do wstępnego wykonania 
prognozy, która opublikowana została w raporcie EBI 3/2012 z dnia 14 lutego 2012r.   
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 

 Jan Wyrwiński - Prezes Zarządu 

 Michał Krużycki - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 
 

 
 
 


