
Korekta prognoz na rok 2010

Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 r. podjął 

decyzję o zweryfikowaniu prognoz  finansowych na rok 2010 ogłoszonych w prospekcie emisyjnym 

zatwierdzonym w dniu 8 grudnia 2009 r. i zmienionych Aneksem nr 18.

w tys. zł 
Aktualna
prognoza

Dotychczasowa
prognoza

opublikowana
Aneksem nr 18

Przychody ze sprzedaży 171 118 196 131

Zysk na działalności operacyjnej powiększony 
o amortyzację 29 761 45 474

Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 9 390 19 681

Zysk/(Strata) netto (5 674) 5 754

Główne czynniki powodujące obniżenie prognozy w roku 2010: 

 Wolumen produkcji i sprzedaży. Prognozuje się, że w roku 2010 Spółka zrealizuje łączny 

wolumen sprzedaży kruszyw na poziomie 3.957 tys. ton (wg dotychczasowej prognozy – 

4.982 tys. ton). Przyczyną obniżenia prognozowanego wolumenu sprzedaży jest głównie 

opóźnienie podpisania i realizacji kontraktów: na dostawę i ułożenie mas mineralno-

asfaltowych oraz na dostawę i ułożenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie na odcinki A 

i C autostrady A2 Stryków – Konotopa (budowa realizowana przez konsorcjum, w którym

liderem jest China Overseas Engineering Group, dalej „COVEC”). Rozpoczęcie dostaw 

kruszyw w ramach tych kontraktów Spółka planowała pierwotnie rozpocząć od początku 

czerwca 2010 r.

 Rentowność kontraktów. Spółka posiada w swoim portfelu dwa duże kontrakty zawarte w 

latach ubiegłych, których ceny istotnie odbiegają w dół od średniego poziomu cen 

z pozostałych kontraktów. Przy osiągnięciu mniejszego niż zakładano poziomu sprzedaży, 

udział tych kontraktów relatywnie się zwiększył, co spowodowało obniżenie średniej ceny 

sprzedaży. Realizacja jednego z wyżej opisanych kontraktów zakończy się na początku  

2011 r., natomiast w ramach drugiego kontraktu uzgodniono z kontrahentem istotny wzrost

cen w 2011 r.

Podstawowe założenia zweryfikowanej prognozy: 

 Prognoza dotyczy wyłącznie działalności Spółki DSS i nie uwzględnia efektu potencjalnych 

akwizycji Kopalni Surowców Skalnych S.A w Złotoryi i Kieleckich Kopalni Surowców 

Mineralnych S.A. w 2010 roku.

 Zweryfikowana prognoza opiera się na założeniu rozpoczęcia dostaw kruszyw w ramach 

kontraktów z „COVEC” we wrześniu 2010 r. Faktyczna data rozpoczęcia dostaw jest 

uzależniona od podpisania umowy na dostawę i ułożenie podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie jak również zatwierdzenia Spółki jako podwykonawcy przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Kontrakty na dostawę oraz ułożenie mas mineralno-

asfaltowych oraz podbudowy stabilizowanej mechanicznie są kontraktami budowlanymi i będą 

rozliczanie zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 11 „ Umowy o usługę 

budowlaną”. 



 Podstawowe parametry zweryfikowanej prognozy obejmują (założenia na cały  

rok 2010):

o Sprzedaż w tysiącach ton:     3.957 

o Produkcja w tysiącach ton:     4.475 

o Średnia cena sprzedaży w zł za tonę kruszywa:  43,20 

o Efektywna stopa podatkowa: 19%

Możliwość realizacji prognozowanych wyników Spółka będzie monitorowała na bazie 

osiąganych wyników kwartalnych. Ewentualne zmiany wskazujące na przekroczenie +/- 10% 

prognozowanych wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w 

trybie raportu bieżącego. 


