Aiton Caldwell SA
Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2011r.
14 lutego 2012r.

www.aitoncaldwell.pl

Agenda
___________________________
1. Bilans
2. Rachunek wyników
___________________________

Bilans
Wybrane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2011r. wraz z danymi porównawczymi z 2010r.
31.12.2010
(tys. zł)

31.12.2011*
(tys. zł)

31.12.2011**
(tys. zł)

3 987

5 353

5 757

Należności długoterminowe

50

73

73

Należności krótkoterminowe

481

585

585

1 709

3 289

3 289

Zobowiązania długoterminowe

37

26

26

Zobowiązania krótkoterminowe

1 305

914

914

Wyszczególnienie
Kapitał własny

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Źródło: Emitent

* dane nieaudytowane **dane nieaudytowane po zmianie polityki rachunkowości

Rachunek wyników
Przychody ze sprzedaży - dane finansowe z IV kwartału 2011r. wraz z danymi porównawczymi
z 2010r.
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W IV kwartale 2011 przychody ze
sprzedaży wzrosły o 52% do poziomu
2,7 mln zł w porównaniu do
analogicznego okresu w 2010 roku,
dzięki:
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• systematycznemu powiększaniu
bazy użytkowników platformy
FreecoNet oraz debiutujących w 2011r.
Vanberg Systems i SMARTO,
• zwiększeniu przychodów z tytułu
rozliczeń międzyoperatorskich.

500

0

IV kwartał 2010 (1.10.-31.12)

Źródło: Emitent

IV kwartał 2011* (1.10. - 31.12.)

* dane nieaudytowane

Rachunek wyników
EBITDA - dane finansowe za IV kwartał 2011 oraz cztery kwartały 2011 wraz z danymi porównawczymi
z 2010 r. (w tys. zł)
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W IV kwartale 2011 Spółka osiągnęła wartość
EBITDA o 44% niższą niż w IV kwartale
poprzedniego roku, przy porównywalnej wartości
amortyzacji.
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W przypadku rocznego EBITDA, odnotowano
trend wzrostowy. Przyrost o 139 tys. zł rok do
roku pozwolił na osiągnięcie 2 mln zł EBITDA w
przypadku wyników Spółki nieobejmujących
zmiany polityki rachunkowości oraz 2,5 mln zł
EBITDA po zmianie polityki rachunkowości.
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* dane nieaudytowane
**dane nieaudytowane po zmianie polityki rachunkowości
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ROK 2010

ROK 2011*
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ROK 2011**

Rachunek wyników
Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 oraz cztery kwartały 2011 wraz z danymi porównawczymi
z 2010 r. (w tys. zł)
Dane za IV
kwartał
01.10.2010 –
31.12.2010

Dane za IV
kwartał
01.10.2011 –
31.12.2011*

Dane
narastająco
01.01.2010 –
31.12.2010

Dane
narastająco
01.01.2011 –
31.12.2011*

Dane
narastająco
01.01.2011 –
31.12.2011**

-23

-131

970

225

724

63

21

896

157

656

Wynik brutto

50

37

841

196

696

Wynik netto

-2

40

677

144

549

Wyszczególnienie

Wynik na
sprzedaży***
Wynik na
działalności
operacyjnej

* dane nieaudytowane, **dane nieaudytowane po zmianie polityki rachunkowości, ** wynik na sprzedaży nie uwzględnia amortyzacji wartości firmy
Źródło: Emitent

Wynik finansowy Spółki w roku 2011 obniżył się w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik brutto oraz wynik netto
przed zmianą polityki rachunkowości obniżył się o 0,5 mln zł, odpowiednio do poziomu 196 tys. zł oraz 144 tys. zł.
Wynik finansowy Spółki po uwzględnieniu zmiany polityki rachunkowości wyniesie odpowiednio 696 tys. zł przed
podatkowaniem oraz 549 tys. zł po opodatkowaniu.

Rachunek wyników
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2011 roku

Rok 2011 był przełomowy dla Spółki z uwagi na liczne inwestycje w nowe rozwiązania
telekomunikacyjne, mające wpływ zarówno na wynik bieżący, jak również zwiększenie
posiadanych aktywów Spółki.
Inwestycje dotyczyły przede wszystkie uruchomienia innowacyjnych produktów oraz analizy rynku
telekomunikacyjnego w Polsce i zagranicą. Zdaniem Zarządu podjęte w roku 2011 działania,
przyniosą znaczne korzyści w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Przedstawione w prezentacji wybrane dane finansowe obrazują stan faktyczny przed badaniem
sprawozdania finansowego za 2011 rok Spółki przez Biegłego Rewidenta.
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