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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości szacunki 

skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej HAWE za I kwartał 2013 roku.

Przychody ze sprzedaży:     48.745 tys. zł

Zysk brutto:                           31.108 tys. zł

Zysk netto:                             25.140 tys. zł

EBITDA:                                 31.904 tys. zł

Szacowane wyniki wykazują znaczny wzrost na wszystkich poziomach rachunku wyników w stosunku do I kwartału 

2012 roku. W porównaniu do I kwartału 2012 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 78%, zysk brutto wzrósł o 

168%, zysk netto wzrósł o 183%, natomiast EBITDA wzrosła o 136%. Osiągnięte przychody ze sprzedaży w I 

kwartale 2013 roku stanowią 45% przychodów ze sprzedaży za cały 2012 rok, zysk brutto stanowi 140% zysku 

brutto za cały 2012 rok, zysk netto stanowi 149% zysku netto za cały 2012 rok, natomiast EBITDA stanowi 97% 

wartości EBITDA za cały 2012 rok.

W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa HAWE osiągała szacunkowe przychody z działalności w następujących 

segmentach branżowych:

- Usługi telekomunikacyjne na infrastrukturze teletechnicznej osiągając przychody 42.305 tys. zł (wzrost o 90% w 

stosunku do w I kw. 2012 oraz 51% udział w wartości osiągniętej w 2012 roku) i zysk brutto ze sprzedaży 32.445 

tys. zł (wzrost o 139% w stosunku do w I kw. 2012 oraz 68% udział w wartości osiągniętej w 2012 roku);

- Budownictwo i projektowanie oraz serwis sieci obcych osiągając przychody 5.850 tys. zł (wzrost o 56% w 

stosunku do w I kw. 2012 oraz 26% udział w wartości osiągniętej w 2012 roku) i zysk brutto ze sprzedaży 280 tys. zł 

(w porównaniu do straty brutto ze sprzedaży w I kw. 2012 w wysokości 802 tys. zł);

- Zarządzanie Grupą Kapitałową osiągając przychody 591 tys. zł (spadek o 59% w stosunku do w I kw. 2012 oraz 

19% udział w wartości osiągniętej w 2012 roku) i zysk brutto ze sprzedaży 412 tys. zł (spadek o 55% w stosunku 

do w I kw. 2012 oraz 42% udział w wartości osiągniętej w 2012 roku).

Powyższe szacunki sporządzone zostały na podstawie wstępnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Grupy Kapitałowej HAWE za I kwartał 2013 roku, które nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Wyniki za I kwartał 2012 roku, do których porównanie umieszczono powyżej, zostały skorygowane w stosunku do 

wyników opublikowanych w dniu 15 maja 2012 roku w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za I kwartał 

2012 roku, w związku z wprowadzeniem korekt opisanych w nocie nr 42 Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego za rok 2012 opublikowanego w dniu 21 marca 2013 roku. Wpływ tych korekt na wyniki I kwartału 

2012 roku zostanie szerzej omówiony w Sprawozdaniu Finansowym za I kwartał 2013 roku. Sprawozdanie 

Finansowe za I kwartał 2013 roku (QSr_I/2013) zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 

2013 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 1 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
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