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Prognoza wyników finansowych na rok 2012 

 

Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości prognozę 

skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A. na rok 2012: 

- przychody skonsolidowane netto: 11 380 tys. PLN,                                                                                                    

- EBITDA: 3 830 tys. PLN,                                                                                                                                                

- zysk netto: 2 390 tys. PLN. 

Prognoza została sporządzona w oparciu o następujące założenia:                                                                       

1. Kontynuacja dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A.,                                               

2. Utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A., 

3. Optymalizację budżetu kosztowego Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A.,                                                      

4. Sezonowy wzrost aktywności użytkowników porównywarki cen nokaut.pl w ostatnim kwartale 

roku kalendarzowego,                                                                                                                                                       

5. Wzrost aktywności użytkowników oraz wysokości przychodów zaobserwowany w miesiącach lipiec 

i sierpień. 

Emitent bazując na wynikach finansowych z miesięcy lipiec i sierpień b.r. zakłada istotny wzrost 

przychodów w kolejnych miesiącach 2012 roku, a w szczególności w miesiącach listopad i grudzień, 

na które przypada sezonowy szczyt aktywności użytkowników dokonujących zakupy świąteczne, i w 

związku z tym najwyższe przychody Emitenta.  

Ponadto, prognoza została sporządzona przy założeniach: braku istotnych zmian w sytuacji 

makroekonomicznej, politycznej i przepisach prawa, które mogłyby istotnie wpłynąć na  działalność 

prowadzoną przez Emitenta oraz braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, których 

Zarząd Emitenta nie mógł przewidzieć oraz określić ich skutków finansowych. 

Emitent będzie monitorował wykonanie opublikowanej prognozy w kolejnych raportach okresowych. 

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników następowała będzie kwartalnie od momentu 

publikacji niniejszej prognozy. Ewentualne korekty prognozowanych wyników finansowych na 2012 

rok Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości poprzez raporty bieżące. 

Przedstawiona prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

 


