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Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki Work 
Service SA z siedzibą we Wrocławiu przedstawia poniżej prognozowane wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej Work Service na 2012r.: 

Wyszczególnienie (w tys. zł) Wyniki w 2011r. 
Prognoza wyników 

na 2012r.  
Zmiana procentowa 

[2011=100%] 

Przychody 617 922 780 482 26,31% 

EBIT 31 112 40 122 28,96% 

Wynik brutto 22 577 25 122 11,27% 

Wynik netto 22 296 23 112 3,66% 
 

 

Prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Work Service zostały przygotowane w sposób 
zapewniający ich porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi zawartymi w 
opublikowanych sprawozdaniach finansowych. Przedstawione prognozy wyników Grupy Kapitałowej 
Emitenta dotyczą skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, obejmujących jednostkę 
dominującą „Work Service” S.A. oraz jednostki zależne. 

Zarząd przygotowując objętą niniejszym raportem prognozę wyników finansowych Grupy 
Kapitałowej Work Service na 2012 r. uwzględnił następujące założenia: 

1. Projekcje dotyczące wzrostu sprzedaży opracowane w ostatnich miesiącach na podstawie 
składanych zamówień. Przy konstrukcji prognoz przyjęto konserwatywne założenia dotyczące 
negocjowanych kontraktów. 

2. Oficjalne informacje dotyczące rozwoju  rynku pracy tymczasowej w Polsce, Rosji, Czechach  
i Słowacji zawartych w dwóch raportach, tj. The agency work industry around the world 
(źródło: International Confederation of Private Employment Agencies, 2011 Edition) oraz 
Temporary Staffing in Poland 2011. Workservice Update (źródło: Interconnection Consulting, 
Vienna, November 2011). Na podstawie tego ostatniego raportu, prognozowany na 2012 r. 
wzrost wartości rynku pracy tymczasowej w stosunku do roku 2011 wyniesie odpowiednio: 

• w Polsce o 12,23%, tj. do poziomu 816 mln euro w stosunku do 727 mln euro w 2011r.  
• w Czechach o 4,55% tj. do poziomu 218 mln euro w stosunku do 209 mln euro w 2011r.  
• na Słowacji o 7,44% tj. do poziomu 134 mln euro w stosunku do 124 mln euro w 2011r.  

3. Warunki makroekonomiczne (tempo wzrostu gospodarczego: 2,4%, stopę  bezrobocia:  12,5%  
stopę inflacji (CPI): 3,4% oraz referencyjną stopę procentową NBP: 4,5%), w powiązaniu z 
prognozowanym wzrostem rynku pracy tymczasowej będą czynnikiem sprzyjającym 
wykonaniu przyjętych przez Zarząd Emitenta prognoz wyników finansowych na 2012r. 



4. Konieczność poniesienia nakładów związanych z rozwojem bądź uruchomieniem struktur 
organizacyjnych w Turcji, Niemczech i Rosji, 

5. Wzrost kosztów finansowania zewnętrzego w granicach nieprzekraczających wskaźników                            
bezpieczeństwa określonych w umowach z instytucjami finansowymi, związanego z zakupem 
udziałów w spółce IT Kontrakt sp. z o.o. 

Niniejsza prognoza różni się od prognozy opublikowanej w dniu 13 lutego 2012r. w formie aneksu nr 
16 do prospektu emisyjnego Work Service S.A., która przewidywała  przychody ze sprzedaży na 
poziomie 815.646 tys. zł, EBIT: 54.631 tys. zł, wynik brutto: 41.317 tys. zł i wynik netto:  35.817 tys. 
zł (w związku z tym prognoza z dnia 13 lutego 2012 r. jest nieaktualna). Różnica na poziomie 
przychodów ze sprzedaży o minus 4% wynika ze znacznego zmniejszenia w drugiej połowie roku 
zamówień płynących z sektora przemysłowego głównie, z branży motoryzacyjnej. Korekta wyniku 
EBIT in minus o nieco ponad  26% wynika zarówno ze zmniejszenia wyżej wymienionych zamówień, 
jak i z ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z uruchomieniem działalności Grupy Kapitałowej 
w Niemczech, Turcji oraz koniecznej rozbudowy struktury operacyjnej w Rosji (koszty mają charakter 
jednorazowych nakładów inwestycyjnych). Grupa Kapitałowa poniosła także  dodatkowe, większe niż 
spodziewane na etapie sporządzania prognozy pierwotnej koszty marketingu, reklamy oraz doradztwa 
związane z wydłużeniem czasu trwania procesu upublicznienia akcji spółki Work Service S.A., 
podlegające ujęciu w ciężar rachunku wyników. Koszty te, zgodnie z obowiązującymi Emitenta 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej nie zostały zaliczone do kosztów 
emisji, rozliczanych poprzez agio ale zostały ujęte bezpośrednio w ciężar kosztów działalności.   
Ponadto niższe niż planowano wpływy z publicznej emisji akcji serii L spowodowały konieczność 
sfinansowania części kosztów zakupu większościowego udziału w spółce IT Kontrakt sp. z o.o. 
poprzez zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, co wpłynęło na znaczny wzrost poziomu kosztów 
finansowych i przyczyniło się do korekty wyniku brutto.  

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Zarząd Spółki na bieżąco. W przypadku wystąpienia 
odchylenia którejkolwiek z prognozowanych pozycji o co najmniej 10% w stosunku do pozycji 
zamieszczonej w niniejszej prognozie, Spółka dokona korekty tej prognozy i przekaże ją do 
wiadomości publicznej w formie stosownego raportu bieżącego.  

Prognoza objęta niniejszym raportem nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta. 

Podstawa prawna: 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 
1539 z 2005r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 33, poz. 259 z 2009r. z późn. 
zmianami). 
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