
 

 

 

Wrocław, dnia 15 czerwca 2010 roku 

 

PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH TETA SA NA ROK 2010 

 

Zarząd TETA SA prognozuje, że w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 

2010 roku Grupa TETA osiągnie skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 110 mln 

PLN, tj. o około  8% więcej niż w roku 2009 oraz zysk netto na poziomie 13 mln PLN tj. o około 35% 

wyższy niż zrealizowany w roku ubiegłym. 
 

W prognozie przyjęto utrzymanie wartości rynku oprogramowania ERP w stosunku do roku 2009 oraz 

nieznaczny wzrost rynku oprogramowania HR w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd zakłada 

zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych licencji na własne produkty jak również wzrost 

przychodów z tytułu rocznej opłaty za opiekę nad klientami z produktami spółek Grupy. W związku z 

tym, iż koszty związane ze świadczeniem opiek są na praktycznie stałym poziomie, niezależnym od 

liczby obsługiwanych klientów, zwiększenie tego źródła przychodów w połączeniu z intensyfikacją 

usług świadczonych zdalnie poprzez Internet wpłynie znacząco na wzrost rentowności. 
 

W ramach nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej TETA prowadzony jest stały monitoring 

realizacji planów i budżetów, zarówno od strony kosztów jak i przychodów. Jednocześnie, co najmniej 

raz w miesiącu, Zarząd TETA SA otrzymuje raporty dotyczące wykonania planów i budżetów wraz z 

uaktualnioną prognozą wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie 

zawiera też komentarz dotyczący ewentualnych zagrożeń w wykonaniu planu danego roku. Wobec 

powyższego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Zarząd Spółki może dokonać korekty planu 

i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy może zostać dokonana, jeśli wystąpią 

okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianę dowolnego elementu prognozy o co najmniej 10%. 
 

 

PROGNOZOWANE DANE ROK 2010 

 

Przychody ze sprzedaży netto 110 000 

EBIT 20 000 

Zysk netto 13 000 

Stopa zysku netto 12% 
 

 

Prognozę sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez TETA SA przy 

sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych. Prognoza została sporządzona na podstawie 

wyników finansowych z roku 2009 oraz na podstawie szacunków i hipotez dotyczących roku 2010. 

Zarząd Spółki w przygotowywaniu prognoz oparł się również na dostępnych na rynku raportach 

analitycznych w zakresie wartości rynku oprogramowania ERP i rynku oprogramowania do 

zarządzania kapitałem ludzkim (HR), czyli dwóch głównych rynkach na których działają spółki Grupy 

Kapitałowej TETA. Ponadto przy sporządzaniu prognozy przyjęto następujące założenia: (a) 

kontynuowane będzie prowadzenie linii biznesowej Grupy Kapitałowej; (b) w okresie objętym 

prognozą utrzymany zostanie porównywalny poziom stóp WIBOR oraz stopy odsetek ustawowych; 

(c) w okresie objętym prognozą nie wystąpią nadzwyczajne, zewnętrzne zdarzenia o charakterze 

jednorazowym; (d) sytuacja na rynkach finansowych nie ulegnie pogorszeniu. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 

Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu  ……………………………………… 
 

Robert Gołuński – Wiceprezes Zarządu  ……………………………………… 
 

Sławomir Piwko – Wiceprezes Zarządu  ……………………………………… 
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