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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5.1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki informuje, że w związku bardzo 
dobrymi wynikami sprzedaży za trzy kwartały 2012 roku oraz sezonowo zwiększoną sprzedażą w IV kwartale, 
podaje do publicznej wiadomości prognozę uzyskania skonsolidowanego zysku netto na koniec 2012 roku 
wysokości 8,5 mln zł (osiem milionów pięćset tysięcy zł), zaś  skonsolidowane przychody wysokości 125 mln zł 
(sto dwadzieścia pięć milionów zł).
 
Skonsolidowane zyski wzrosną o 12% w stosunku do 2011roku, co związane będzie głównie ze zwiększonym 
wkładem w realizację wyniku Grupy przez spółkę zależną Viamind, obsługującą sieć operatora Play. 

Przychody ze sprzedaży nie rosną tak proporcjonalnie szybko, co związane jest m.in. ze zmianą systemu rozliczeń 
za telefony promocyjne wprowadzaną przez operatorów sieci telefonii komórkowych, powodującą, że część 
wartości sprzedaży towarów realizowana jest bezpośrednio przez operatora. Przychody ze sprzedaży mają 
niewielki wpływ na wynik działalności, gdyż jedną z ich najważniejszych składowych są właśnie przychody ze 
sprzedaży towarów, która to wartość okreś la m.in.  wielkość sprzedaży telefonów promocyjnych sprzedawanych na 
zerowej marży. 
Warto również zwrócić uwagę, że wydzierżawienie od III kwartału tego roku sieci terminali elektronicznych, 
spowodowało również pewien spadek przychodów. 

Podstawowe założenia do podania niniejszej prognozy opierają się na danych przekazywanych w raportach 
okresowych jak i bieżących oraz przesłankach podanych powyżej z których najważniejsze to: 
- efekty rozbudowy sieci sprzedaży w wyniku akwizycji z w pierwszej połowie 2012 roku w ramach spółek zależnych 
obsługujących operatora Play oraz Platformy „n”,
- osiągnięcie bardzo dobrych wyników sprzedaży po trzech kwartałach 2012 roku, na podstawie czego można 
okreś lić aktualny potencjał sprzedażowy Grupy Eurotel  i jego utrzymanie w kolejnych okresach,
- założenie dalszego wzrostu sprzedaży w IV kwartale wynikające ze wzmożonych zakupów przez klientów w 
okresie świątecznym. 

Publikacja prognozy ma służyć potwierdzeniu, że przewidywane jest utrzymanie bardzo dobrych wyników 
osiągniętych za trzy kwartały 2012 roku, również w czwartym kwartale, przez co wynik za 2012 rok będzie również 
poprawiony.

Podstawą monitorowania realizacji prognozy będą bieżące wyniki sprzedaży oraz otrzymywane i przewidywane do 
otrzymania prowizje za sprzedaż usług, jako najważniejszy parametr wpływający na efektywność działania.
Spółka będzie na bieżąco monitorowała realizację podanej prognozy oraz możliwość jej spełnienia. W przypadku, 
gdy prognozowane wartości będą odbiegały, o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki skoryguje 
prognozę w trybie raportu bieżącego. 
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2012-12-11 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
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