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Temat : Stanowisko Zarządu Spółki w zakresie realizacji wcześniej publikowanych 
prognoz wyników za 2010.  
 
Na podstawie Par 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 
(Dz.U.2009.33.259) wraz z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd 
przekazuje stanowisko w zakresie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników za rok 2010.  
 
W dniu 23 marca 2010 roku Zarząd Rainbow Tours S.A. opublikował prognozy wyników finansowych, 
które dotyczyły całego roku 2010. Prognozy te dotyczyły wyników Grupy Kapitałowej Emitenta.  
Założenia do realizacji : 

Dane w mln zł 
Dane za rok 

2010 

Przychody ze sprzedaży 325 

EBITDA 9,8 

Zysk netto 7,6 

 
Powyższa prognoza ("Prognoza") dotyczyła sytuacji hipotetycznej i przedstawiała hipotetyczną 
sytuację finansową, majątkową oraz zakładane wyniki Grupy Kapitałowej Spółki w okresie Prognozy 
oparte na najlepszych szacunkach Zarządu Spółki. Podania tych wartości do publicznej wiadomości nie 
należało jednakże traktować jako równoznaczne z gwarancją ich wykonania i osiągnięcia zakładanych 
wyników przez Zarząd Spółki. Ponieważ istniały stwierdzone ryzyka zarówno o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, niezależnym od Spółki, które mogły mieć realny wpływ na realizację 
zakładanych w Prognozie wielkości, nie można było wykluczyć, że w okresie objętym Prognozą mogły 
wystąpić wszystkie te ryzyka pojedynczo bądź łącznie a tym samym mogły wystąpić odchylenia od 
wielkości zakładanych w opublikowanej przez Spółkę Prognozie. Nie było także możliwe jednoznaczne 
i miarodajne ustalenie kierunku zmian i siły oddziaływania tych ryzyk na zmiany w przyjętych 
poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w Prognozie, a także nie było możliwe określenie 
wielkości wpływu i kierunku tych zmian na wielkość odchyleń od zaprezentowanych w Prognozie 
wartości. W związku z tym także zakładane w Prognozie wielkości finansowe oraz prognozowane 
wyniki Grupy Kapitałowej Spółki mogły ulec zmianie. 
 
Spółka dokonywała oceny możliwości realizacji Prognozy wraz z określeniem zastosowanych kryteriów 
tej oceny w okresach kwartalnych. Dane wypracowane przez Grupę Kapitałową w 2010 roku: 
 

Dane w mln zł 
Dane za rok 

2010 
Wykonanie za  

rok 2010 % wykonania 

Przychody ze sprzedaży 325 318,7 98,1% 
EBITDA 9,8 5,9 60,2% 
Zysk netto 7,6 4,4 57,9% 

 
Grupa kapitałowa po IV kwartałach 2010 roku zrealizowała w pełni zaplanowany poziom przychodów 
ze sprzedaży (wykonanie na poziomie 98,1%). 
 
Zarząd Grupy Kapitałowej informuje, iż prognoza w zakresie zysku nie została zrealizowana głównie ze 
względu na wyniki spółek zależnych, a przede wszystkim ABC Świat Podróży. Założenia do prognozy 
przewidywały osiągnięcie przez ABC Świat Podróży zysku na poziomie co najmniej 1 mln netto, 
natomiast wynik rzeczywisty wyniósł 1,1 mln straty. Tak duża strata w IV kwartale wynikła przede 
wszystkim ze skumulowania się inwestycji w postaci otworzenia nowych biur oraz koniecznych 
(i wymaganych przez zarządców centrów handlowych) remontów. Dodatkowo konieczne było 
przeprowadzenie modernizacji sprzętu komputerowego w większości punktów sprzedaży oraz 
dokonanie inwestycji w infrastrukturę zaplecza (organizacja działu księgowego, modyfikacje 



programowe i informatyczne systemu księgowego). Wszystkie te nakłady, oraz na bieżąco ponoszone 
koszty utrzymania nowoutworzonych punktów sprzedaży spowodowały ujemny wynik na działalności 
spółki. ABC Świat Podróży znacznie zwiększył sieć punktów sprzedaży z 7 w styczniu 2010 roku do 20 
w grudniu 2010. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej (poza Travelovo) przyniosły symboliczne tylko 
zyski, choć Zarządy Spółek prognozowały zdecydowanie lepsze wyniki. 
 
Zarząd spółki podkreśla, iż dynamika przychodów ze sprzedaży w 2010 roku w porównaniu do 2009 
wzrosła o 11,7 %, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 4,4 
mln zł, co w porównaniu do okresu 2009 roku stanowi wzrost o 3,2 mln zł. 
     
Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie. 

  

 


