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Korekta prognoz finansowych Astro S.A. 

 

Zarząd Astro S.A. w związku z publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2011, informuje o 

niezrealizowaniu prognoz dotyczących 2011 roku, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym 

nr 27/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku. Opublikowane prognozy wyników finansowych zakładały 

osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 8 950 tys. zł, ostatecznie w 2011 roku 

osiągnięto przychody na poziomie 4 207 tys. zł. Prognoza zakładała 12 398 tys. PLN kosztów 

operacyjnych, koszty zostały zredukowane do 9 445 tys. zł. Strata na sprzedaży miała w założeniach 

Spółki wynieść 3 448 tys. zł. Wynik rzeczywisty to strata na poziomie  5 237 tys. zł. Projekcja straty 

netto zakładała poziom 4 863 tys. zł podczas gdy Spółka w 2011 roku odnotowała finalnie stratę 

netto na poziomie 5 723 tys. zł. Zarząd Astro S.A. podkreśla, że strata ta wynika wprost ze skali 

prowadzonej w 2011 roku inwestycji a jej poziom został zabezpieczony wysokością kapitałów 

zapasowych. 

 

W wyniku analizy bieżącego stanu realizacji zakładanych celów i zamierzeń strategicznych na 2012 

rok, Zarząd Emitenta zdecydował się dokonać korekty prognozy wyników finansowych dotyczących 

kolejnych lat objętych projekcją tj. 2012 oraz 2013 i tak zaktualizowane prognozy zakładają 

osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 5 300 tys. zł oraz stratę netto na poziomie  

1 499 tys. zł w roku 2012. Natomiast  rok  2013 roku ma w przekonaniu Zarządu być pierwszym 

rokiem pełnego funkcjonowania rezultatów projektu OOGNET w związku z czym projekcje są 

następujące:  15 392 tys. zł  przychodów netto ze sprzedaży i 4 370 tys. zł zysków netto.  

 

Za podstawowe przyczyny zmiany prognozy finansowej Zarząd Spółki uznaje mniejszą dynamikę 

rozwoju rynku 3D w Polsce i na świecie a także trwający w branży telewizji kablowych trend 

konsolidacyjny. Ten ostatni czynnik powoduje istotne wydłużenie okresu trwania negocjacji 

dotyczących dystrybucji kanałów telewizji NEXT. Wolniej niż zakładano przebiegają także rozmowy z 

partnerami biznesowymi,  którzy współpracują z Astro S.A. przy tworzeniu dwóch kolejnych kanałów 

TV. Pozostałe elementy projektu funkcjonują zgodnie z przewidywaniami Spółki. 

 

Z punktu widzenia oceny działalności Emitenta kluczowym faktem jest stopniowe zmniejszanie 

obciążenia aktualnych wyników Spółki prowadzoną inwestycją. Pierwszy kwartał 2012 r. Astro S.A. 

zakończyła jeszcze wprawdzie stratą netto na poziomie 253 tys. zł, ale jest to poziom wyraźnie niższy 

niż w tym samym okresie poprzedniego roku – strata w wysokości 1 909 tys. zł.  Astro S.A. w 

kolejnych miesiącach powinna efektywnie poprawiać uzyskiwane wyniki. Jednocześnie Spółka 

informuje, że otrzymała dotąd zaledwie ok. 20 % środków UE, na które uzyskała dotacje. Jest to 

zgodne z harmonogramem prowadzonego projektu. Kolejne wypłacane transze dotacji będą w 

sposób wyraźny poprawiać płynność Emitenta.    

 

Ponadto Zarząd Emitenta dodaje, iż o ewentualnym niezrealizowaniu zakładanych prognoz 

informował już w raporcie za IV kwartał 2011 roku z dnia 14 lutego 2012 roku.  

 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2. pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
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