
 

 

Raport bieżący nr 3/2018 

Temat: Okoliczność mająca negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy 

Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Zarząd Spółki pod firmą PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub 

„Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 

dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „Rozporządzenie MAR”), 

niniejszym informuje, iż w związku z trwającymi aktualnie pracami nad skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. 

do dnia 31 grudnia 2017 r., Zarząd Emitenta powziął wiadomość o okolicznościach 

dotyczących zobowiązań podatkowych spółki zależnej Emitenta – ABEBA Spezialschuh-

Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert (dalej: „ABEBA”) wpływających jednorazowo na 

obniżenie skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki za wskazany rok 

obrotowy zarówno w porównaniu do (i) dynamiki obserwowanej przez pierwsze trzy 

kwartały zakończone w dniu 30 września 2017 r., jak i w odniesieniu do (ii) wyniku za rok 

obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. skonsolidowany zysk netto 

Grupy Kapitałowej Spółki wynosił 3.731 tys. PLN.  

Zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za pierwsze 3 kwartały 2017 r., tj. na dzień 30 

września 2017 r., wynosił 2.706 tys. PLN. 

Ze względu na trwające w ramach Grupy Kapitałowej Spółki prace związane z zamknięciem 

finansowym roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2017 r., a w szczególności 

gromadzeniem wyników wypracowywanych przez poszczególne spółki zagraniczne 

pozostające podmiotami zależnymi wobec Emitenta, na tym etapie Spółka nie jest w stanie 

przedstawić szacunków dotyczących wysokości skonsolidowanego zysku netto w roku 

obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Tym niemniej w dniu 26 lutego 2018 

r. Zarząd Spółki otrzymał opinię doradcy podatkowego dotyczącą sytuacji ABEBA, na 

podstawie której Zarząd Spółki zadecydował o konieczności rozpoznania w 

skonsolidowanym wyniku finansowym zobowiązania podatkowego w wysokości 797.980,00 

PLN. Wskazane zobowiązanie podatkowe, na skutek decyzji Zarządu, w całości będzie 

obciążało (pomniejszało) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. 

Wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za omawiany okres, uwzględniające wzmiankowaną 

decyzję Zarządu Spółki, zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 

2017 r., co nastąpi 30 kwietnia 2018 r. (zgodnie z harmonogramem określonym w raporcie 

bieżącym Emitenta nr 1/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.).  


