Raport bieŜący nr 37/2009
(wtorek, 11 września 2009.)
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe

Informacja w sprawie zamiaru dokonania korekty
skonsolidowanych raportów kwartalnych za III i IV
kwartał roku obrotowego 2008/2009
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje, Ŝe zamierza dokonać korekty w

skonsolidowanych raportach kwartalnych za III i IV kwartał roku obrotowego 2008/2009
opublikowanych odpowiednio w dniu 13 maja 2009 oraz 31 sierpnia 2009.
Korekta obejmuje wyłącznie niektóre pozycje skonsolidowanych raportów
kwartalnych za III i IV kwartał roku obrotowego 2008/2009 Emitenta i polega na
dokonaniu przesunięć pomiędzy wynikami tych dwóch kwartałów. W wyniku korekty
obniŜone zostały pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat za III kwartał
roku obrotowego. Jednocześnie zwiększeniu o analogiczne wartości uległy te same
pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat za IV kwartał roku obrotowego.
Tym samym, zarówno wyniki narastająco za drugie półrocze roku obrotowego, tj. za
okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 jak i wyniki narastająco za całoroczny
okres roku obrotowego 2008/2009 nie ulegają Ŝadnym zmianom.
Korekta jest wynikiem przyjęcia do konsolidacji sprawozdań finansowych spółki zaleŜnej
AT Computers Holding a.s. narastająco za trzy kwartały roku obrotowego, tj. za okres od 1
lipca 2008 do 31 marca 2009, średniego kursu wymiany walut CZK/PLN za okres
sprawozdawczy tej spółki, tj. od za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009, podczas
gdy winien być to kurs za okres od 1 lipca 2008 do 31 marca 2009.
W wyniku ww. korekty zmianie ulegną pozycje skonsolidowanych rachunków zysków i
strat oraz wybrane pozycje pozostałych skonsolidowanych sprawozdań za pojedyncze
kwartały, tj. za kwartał III i IV roku obrotowego 2008/2009.
Występujące róŜnice będą polegać na obniŜeniu pozycji w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat za III kwartał roku obrotowego oraz wzroście tych samych pozycji o taką
samą wartość w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za IV kwartał roku
obrotowego. W konsekwencji zmianie ulegną wybrane pozycje w skonsolidowanym
bilansie, rachunku przepływów oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym.
Istotny wpływ na zaistniałą sytuację miała znacząca aprecjacja korony czeskiej do
złotówki w okresie I kwartału 2009 roku. W analogicznej sytuacji, przy stabilnym kursie

CZK/PLN, zastosowana metoda konsolidacyjna nie miałaby istotnego wpływu na
skonsolidowane wyniki finansowe w kwartalnych sprawozdaniach finansowych Grupy
AB.
Wyniki łączne za II półrocze roku obrotowego Emitenta, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do
30 czerwca 2009 nie ulegną Ŝadnym zmianom.
PoniŜej podane zostały przykładowe pozycje skonsolidowanych wyników:

Po
zmianie

Przed zmianą

WYBRANE DANE ZE
SKONSOLIDOWANEG
O RZS i CF
Przychody netto ze
sp.prod.tow.i mat.
Zysk(strata)z działalności
operacyjnej

III kwartał
roku
obrotowego

IV kwartał
roku
obrotowego

II półrocze
roku
obrotowego

III kwartał
roku
obrotowego

IV kwartał
roku
obrotowego

II półrocze
roku
obrotowego

Okres
od 09-01-01
do 09-03-31

Okres
od 09-04-01
do 09-06-30

Okres
od 09-01-01
do 09-06-30

Okres
od 09-01-01
do 09-03-31

Okres
od 09-04-01
do 09-06-30

Okres
od 09-01-01
do 09-06-30

740 466

475 518

1 215 984

646 798

569 186

1 215 984

17 057
11 356
7 304

11 158

5 899

6 902

4 454

4 495

2 809

17 057
11 356
7 304

14 071

2 986

Zysk(strata)brutto

9 119

2 237

Zysk(strata)netto
WYBRANE DANE ZE
SKONSOLIDOWANEG
O BILANSU

6 262

1 042

2009-03-31*

2009-06-30**

741 761

677 325

Aktywa razem

2009-03-31*

741 761

Kapitały rezerwowe

69 295

71 062

Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe

25 624

23 857

Kapitał własny

2008-06-30**

677 325

495 434

413 665

495 434

413 665

10 654

5 668

10 654

5 668

484 780

407 997

484 780

407 997

246 327

263 660

246 327

263 660

Opis do pozycji w tabeli:
* w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 marca 2009 zmianie ulegają dwie pozycje:
1) Zysk (strata) netto;
2) Kapitały rezerwowe.
Suma bilansowa nie ulega zmianie.
** korekta nie spowodowała Ŝadnych zmian w skonsolidowanym bilansie sporządzonym
na dzień 30 czerwca 2009.
Zmiany opisane powyŜej zostaną opublikowane przez Emitenta w raportach bieŜących,
które będą zawierały szczegółowy wykaz korekt skonsolidowanych raportów kwartalnych,
kolejno za III i IV kwartał roku obrotowego 2008/2009.

