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PROGNOZA WYNIKÓW GEKOPLAST S.A. NA ROK 2016 

 

Zarząd Gekoplast S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w przygotowaniu prognozy wyników na 2016 r. opierał się na 

własnych założeniach dotyczących rozwoju rynku na którym działa Spółka, a także na szczegółowym planie 

prowadzenia działalności i rozwoju Spółki na rok 2016. Założenia te odzwierciedlają najlepszą wiedzę, 

przewidywania i plany Zarządu. Uwzględniają one wiedzę Zarządu na temat istotnych faktów z działalności Spółki 

w okresie od początku roku do dnia publikacji prognozy. 

Przy sporządzeniu prognozy wyników na 2016 r. założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne podatkowe i administracyjne oraz 

nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istoty mogłyby ograniczyć popyt na produkty oferowane przez 

Spółkę. 

Prognoza wyników Spółki na 2016 r. została przygotowana przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, które 

Emitent stosuje w sprawozdaniach finansowych, czyli zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości. 

Prognoza została sporządzona zgodnie z zasadami zapewniającymi porównywalność ze sprawozdaniami 

finansowymi. 

Istotnym założeniem prognozy na 2016 dotyczącym czynników, na które Emitent ma wpływ jest wzrost 

przychodów ze sprzedaży płyt komórkowych oraz wyrobów z tych płyt, spowodowane zakupem i uruchomieniem 

w 2016 roku nowoczesnej linii technologicznej do produkcji płyt komórkowych oraz stopniowym zwiększaniem 

automatyzacji przerobu płyt. Zarząd planuje również zwiększenie sprzedaży z płyt pełnych oraz wyrobów z nich w 

związku z dostępnymi mocami produkcyjnymi oraz opracowaniem technologii umożliwiającej produkcję zgodnie z 

wymogami potencjalnych klientów. 

Emitent przy sporządzaniu prognoz przyjął założenie dotyczące czynników, na które Emitent nie ma wpływu, że w 

okresie objętym prognozą tj. do końca 2016 roku, ze strony odbiorców i dostawców Emitenta nie nastąpią żadne 

działania, które wpływałyby na poziom realizowanych marż, co w efekcie przełożyłoby się na poziom 

wypracowanego wyniku finansowego netto. 

W podsumowaniu, założenia dotyczące czynników, na które Emitent nie ma wpływu są następujące: 

- Brak zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowań prawnych, 

podatkowych i administracyjnych. 

- Emitent założył, iż poziom kursu PLN/EUR nie ulegnie znaczącym zmianom do końca 2016 roku oraz, że nie 

nastąpią inne istotne zmiany wpływające na eksport towarów do krajów Unii Europejskiej. 

- Poziom cen surowców podstawowych do produkcji płyt, a zwłaszcza polipropylenu będzie wykazywać 

tendencje do stabilizacji z lekkimi spadkami w prognozowanym okresie w związku z niskim poziomem cen 

ropy naftowej zgodnie z aktualnie obserwowanym trendem. 

- Ceny rynkowe produktów pozostaną w zbliżonej relacji do cen materiałów podstawowych jak w poprzednich 

okresach. 

Natomiast założenia dotyczące czynników, na które wpływ może mieć Emitent, obejmują: 

- wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2016 w stosunku do wartości za 2015 r. o 18%, do poziomu 

101,5 mln zł, w tym: 

- koszty, które wyznaczone zostały na podstawie danych historycznych oraz planowanych zmian. 

Emitent nie planuje innych przychodów operacyjnych na 2016 r. niż tych, które wynikają z kontynuacji rozliczania 

otrzymanych dotacji oraz ujemnej wartości firmy. 

Poziom zadłużenia oraz poziom ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych w okresie prognozy  

zaplanowany został z uwzględnieniem zmian w strukturze finansowania przeprowadzonych w połowie 2015 roku 

tj. m.in. konsolidacji kredytów przy jednoczesnym obniżeniu marży bankowej i zwiększeniu poziomu limitu 

kredytowego w rachunku bieżącym, a także ewentualnego zaciągnięcia nowych kredytów na finansowane zadań 

inwestycyjnych. 

Emitent w prognozie nie planuje uzyskać przychodów finansowych w prognozowanym okresie. 
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Brak innych zdarzeń typu sprzedaż lub zakup aktywów, których wartość i cena sprzedaży lub zakupu w znaczny 

sposób mogłaby rzutować na wynik finansowy netto, a których w momencie sporządzania i publikowania prognoz 

nie można było przewidzieć lub ich założenie w prognozach nie było poparte dużym prawdopodobieństwem. 

Prognoza została sporządzona w wartościach nominalnych. 

Prognoza wyników na 2016 r. 

[tys. zł]  2016 

Przychody netto ze sprzedaży  101 551 

EBITDA   13 630 

EBIT  9 786 

Wynik brutto  9 282 

Wynik netto  7 518 
 

 

 

Krupski Młyn, dnia 15 lutego 2016 r. 


