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Informacja o wykonaniu prognozy finansowej za 2012 r. 
 
   

W związku z zakończonym badaniem Sprawozdania Finansowego Aiton Caldwell SA za rok 2012, 
Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące osiągniętych wyników w odniesieniu do prognoz 
finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 18 listopada 2011 roku. Prognozy 
zostały skorygowane w raporcie bieżącym 26/2012 z 14 listopada 2012 roku, a ich wstępne wykonanie 
zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. 

 
Prognozy finansowe Aiton Caldwell SA za 2012 rok i ich wykonanie, dane w tys. zł: 

Wyszczególnienie 

Prognoza 2012 
opublikowana w 

Dokumencie 
Informacyjnym 

Prognoza 
2012 po 
korekcie 

wg raportu 
bieżącego 

26/2012 

Różnica     
(3) - (2) 

Wykonanie 
prognozy 
za 2012 r. 

wg danych 
z raportu 

bieżącego 
2/2013* 

Różnica     
(5) - (3) 

Wykonanie 
2012r. po 
badaniu 

przez 
Biegłego 

Rewidenta 

Różnica     
(7) - (3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Przychody ze sprzedaży 16 000 12 000 -4 000 12 380 380 12 427 427 

Amortyzacja (w tym 
amortyzacja wartości firmy) 

1 900 1 300 -600 1 342 42 1 342 42 

Wynik z działalności 
operacyjnej 

500 600 100 736 136 663 63 

EBITDA 2 400 1 900 -500 2 078 178 2 005 105 

Wynik netto 400 600 200 711 111 651 51 

* dane niezaudytowane 

 
Prognoza opublikowana w Dokumencie Informacyjnym zakładała osiągnięcie przychodów ze 

sprzedaży w wysokości 16.000 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) na poziomie 1.900 tys. 
zł, wyniku z działalności operacyjnej w kwocie 500 tys. zł, wskaźnika EBITDA 2.400 tys. zł oraz wyniku netto 
400 tys. zł. 

 
W wyniku przyjętej w roku 2012 strategii zrównoważonego rozwoju produktów Spółki, Zarząd Aiton 

Caldwell SA podjął decyzję o zmianie prognoz z roku 2011. Zweryfikowana prognoza zakładała osiągnięcie 
przychodów ze sprzedaży na poziomie 12.000 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) w 
kwocie 1.300 tys. zł, EBITDA w wysokości 1.900 tys. zł oraz wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku 
netto na poziomie 600 tys. zł.   

 
W raporcie EBI 2/2013 z dnia 14 lutego 2013 Zarząd Spółki zaprezentował wstępne wykonanie 

prognoz. Wykazane w lutym 2013 wyniki finansowe były wyższe niż zakładano w skorygowanej prognozie. 
Przychody ze sprzedaży oraz amortyzacja (w tym amortyzacja wartości firmy) stanowiły 103% prognozy. 
Spółka informowała również o wykonaniu wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku netto wyższym niż 
prognozowany o odpowiednio 136 oraz 111 tys. zł. Również wartość wskaźnika EBITDA wskazana w 
raporcie EBI 2/2013 była wyższa od wartości skorygowanej prognozy, o 178 tys. zł.  

 
Spółka informuje, iż zgodnie z zaudytowanymi przez biegłego rewidenta danymi finansowymi za rok 

2012 rzeczywiste wykonanie przychodów ze sprzedaży jest wyższe o 47 tys. zł od wartości przychodów 
zaprezentowanych w raporcie bieżącym 2/2013 z 14 lutego 2013 i wyniosło 12.427 tys. zł. Wartość 
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amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) nie uległa zmianie, natomiast wskaźnik EBITDA zmalał o 73 
tys. zł. Wynik netto oraz wynik z działalności operacyjnej zmalały względem wartości wskazanych w raporcie 
EBI 2/2013 o odpowiednio 60 i 73 tys. zł. Obniżenie tych wartości względem wstępnego wykonania jest 
zawiązanie z m.in. utworzeniem przez Spółkę rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych. 

 
Na podstawie zaudytowanych wyników finansowych Spółki, Zarząd informuje o wykonaniu prognozy 

przychodów ze sprzedaży zaprezentowanej w raporcie EBI 26/2012 z dnia 14 listopada 2012 na poziomie  
104%. Różnica między skorygowaną prognozą, a rzeczywistymi wartościami przychodów wynika z wyższej 
niż spodziewana sprzedaży usług FreecoNet oraz Tlenofon oraz związanymi z tym wyższymi przychodami z 
umów międzyoperatorskich. Wartość wskaźnika EBITDA wyniosła 106% skorygowanej prognozy. Natomiast 
wynik netto oraz wynik z działalności operacyjnej zostały wykonane na poziomie odpowiednio 109% i 111%. 
Wyższe niż zakładano wykonanie wyników Spółki wynika z oszczędności poczynionych w obszarze kosztów 
marketingu, zgodnie z założeniami wynikającymi ze strategii zrównoważonego rozwoju opisanej w raporcie 
EBI 26/2012 z dnia 14 listopada 2012.  

 
 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 

 Jan Wyrwiński - Prezes Zarządu 

 

 

 

___________________________            

            Jan Wyrwiński                                                             

        Prezes Zarządu           


