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Raport bieżący 6/2018 

Data sporządzenia: 

19 kwietnia 2018 r. 

Skrócona nazwa emitenta: 

LIBET S.A.  

Temat:  

Skorygowanie wartości zapasów  

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).  

 

Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 

17 ust. 1 Rozporządzenie MAR informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie 

skorygowania metody wyceny wartości zapasów. 

W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2017 ponownie oceniono, skonsultowano 

i dokonano weryfikacji metody wyceny zapasów. W ramach korekty pośrednich i bezpośrednich 

kosztów wytworzenia produktów gotowych Spółki, w wyniku szczegółowej analizy, a także po 

konsultacjach z nowo wybranym podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego 

(RB 18/2016) i Komitetem Audytu Rady Nadzorczej - zidentyfikowano pozycje niewłaściwie alokowane 

do tych kosztów. 

W rezultacie, celem zapewnienia rzetelności i porównywalności danych, skorygowana metoda wyceny, 

uwzględniająca nowo zdefiniowaną bazę kosztową, zostanie zastosowana w sprawozdaniu finansowym 

za rok 2017, w tym do wyceny zapasów na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na pierwszy dzień roku 

obrotowego zakończonego tą datą, tj. 1 stycznia 2016 r.  

Wobec powyższego, wartość zapasów Spółki na dzień 1 stycznia 2016 r. (w porównaniu do danych 

przekazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016) zostanie zmniejszona o kwotę ok. 22,1mln 

PLN, w korespondencji z zyskami zatrzymanymi na dzień 1 stycznia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 

r. wartość zapasów zostanie zmniejszona dodatkowo o kwotę ok. 2,2mln PLN w korespondencji z 

rachunkiem zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. Łączna korekta wartości 

zapasów na dzień 31 grudnia 2016 r. (w porównaniu do danych przekazanych w sprawozdaniu 

finansowym za rok 2016) wyniesie ok. 24,3mln PLN. Zmiana wartości zapasów nie wpłynie również na 

rachunek przepływów pieniężnych. 
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Niezależnie od powyższego, estymowana kwota korekty wartości zapasów za cały rok 2017, w stosunku 

do założeń wstępnych rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok, wyniesie około 14,5mln PLN. 

W związku z trwającymi pracami nad sprawozdaniami finansowymi za rok 2017, Zarząd nie dysponuje 

obecnie ostatecznymi danymi, a powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.  

 

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu 

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu  

 

 

 
 


