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Aneks nr 1 
 

do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A.  

zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. 

 
 

AKTUALIZACJA NR 1 
 
STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU  
 
Było: 

9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE 
Spółka nie opublikowała prognoz wyników finansowych. 

 
 
STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU  
 
Jest: 

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA   
 
Przedstawiona poniŜej prognoza wyników Emitenta została przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez 
odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 
30.4.2004 r.). 
 
Zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami (polityką) rachunkowości przedstawionymi w 
historycznych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Libet S.A., które zawarto w punkcie 34 Prospektu. 
 
 
9.1 Podstawowe załoŜenia prognoz Emitenta 
 
Metodologia prognoz finansowych Emitenta 
Zarząd Emitenta, przygotowując prognozę na 2011 rok, brał pod uwagę m.in.: 

• prognozy makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki, które mogą mieć wpływ na działalność 

Emitenta, 

• dostępne publicznie dane i analizy dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, 

• własną ocenę perspektyw rozwoju polskiego rynku kostki brukowej, 

• plany strategiczne Emitenta, dotyczące m.in. przyszłych inwestycji, kosztów, przychodów, jak równieŜ 

przepływów finansowych oraz finansowania działalności. 

Sporządzając prognozę wyników finansowych na 2011 rok, Emitent przyjął określone załoŜenia, na których 
opiera się prognoza. Na przyjęte załoŜenia mogą mieć wpływ istotne zmiany w zakresie aktualnych warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w odniesieniu do obowiązujących na dzień 
sporządzenia prognozy przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i regulacji administracyjnych. Ponadto 
na przyjęte załoŜenia moŜe mieć wpływ wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, które mogą w sposób istotny 
wpłynąć na wielkość popytu na produkty Emitenta, w tym w szczególności na kostkę brukową. 
 
Podstawowe załoŜenia prognoz finansowych niezaleŜne od Emitenta 

• Prognozy przychodów i kosztów uwzględniają inflację, na prognozowanym średnim poziomie 2,5% dla 

całego 2011 roku 
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• ZałoŜono prowadzenie produkcji w zakładach Emitenta przez 190 dni w 2011 roku 

• ZałoŜono stawkę WIBOR równą 4,86%. Stawka ta stanowi podstawę do obliczenia oprocentowania 

kredytów zaciągniętych przez Spółkę. 

   

Podstawowe załoŜenia prognoz finansowych zaleŜne od Emitenta 
 

• ZałoŜono następujące wzrosty wolumenów produkcji w poszczególnych segmentach: w segmencie 

premium – wzrost o 24%, w segmencie standardowym – wzrost o 30%, w segmencie przemysłowym  - 

wzrost o 19%. Wzrosty te wynikają częściowo z przyłączenia do struktur Emitenta na przełomie 2010 i 

2011 roku aktywów produkcyjnych w Gościcinie oraz KrzyŜu Wielkopolskim, które zgodnie z prognozami 

na 2011 rok odpowiadają za 12,1% wolumenu produkcji 

• ZałoŜono następującą dynamikę cen produktów w poszczególnych segmentach: w segmencie premium 

– wzrost o 3,4%, w segmencie standardowym – wzrost o 2,8%, w segmencie przemysłowym  - wzrost o 

5,3%. Wzrosty te wynikają zarówno ze zmian w cenniku, jak równieŜ ze zmian przydzielanych rabatów 

• Przyjęto wzrost cen surowców w stosunku do 2010 roku: cementu szarego o 3,3%, kruszyw o 11,5%  

• Koszty amortyzacji obliczono zgodnie z przyjętymi średnimi stawkami amortyzacji rocznej i w 2011 roku 

przyjęto, Ŝe wyniesie ona 18 748 tys. zł 

• ZałoŜono wzrost średniego zatrudnienia w 2011 roku w stosunku do stanu na koniec 2010 roku o 59 

osób 

• Uwzględniono efekty działań Zarządu w celu poprawy efektywności (m.in. działalność zespołu ds. lean 

management oraz optymalizacja receptur – oszczędności ok. 2 mln zł rocznie, obniŜenie marŜy na 

skutek renegocjacji umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. w marcu 2011 roku).    

 

 
9.2 Prognoza wybranych danych finansowych 
 

W oparciu o przyjęte załoŜenia Emitent prognozuje, Ŝe w 2011 roku osiągnie następujące wyniki finansowe (w 

tys. zł): 

 

(tys. zł) 2011

Przychody ze sprzedaŜy 297 100

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 65 948

Zysk operacyjny 47 200

Zysk netto 31 983
 

   

 

9.3 Raport biegłego rewidenta na temat prawidłowości sporządzenia prognoz finansowych 
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______________________ 
Robert Napierała  
Prezes Zarządu 
 
______________________ 
Ireneusz Gronostaj  
Członek Zarządu 
 
 
 


