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Raport bieżący nr 4/2020 
 

Data sporządzenia: 

17 lutego 2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

LIBET S.A.  

Temat: 

Wstępne, szacunkowe wybrane dane finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2019 roku. 

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 

(dalej „Rozporządzenie MAR”).  

Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 

MAR przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, wybrane, szacunkowe jednostkowe  i skonsolidowane 

dane finansowe Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku: 

dane jednostkowe dot. Spółki (według ustawy z 20/09/1994 o rachunkowości):  

przychody: PLN 197,4 mln   
EBITDA: PLN 39,3 mln  

wynik netto: PLN 25,0 mln  
 

dane skonsolidowane do. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF):  

przychody: PLN 200,6 mln   
EBITDA: PLN 41,6 mln  

wynik netto: PLN 17,2 mln  

Przedstawione powyżej wielkości stanowią wstępne szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i 

weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2019 roku jak 

i sprawozdania finansowego Spółki za ten sam okres; dane te mogą ulec zmianie.  

Zarząd Spółki wskazuje, iż uznał informację o ww. wybranych danych dot. wyników finansowych za istotną, 

gdyż poziom tych wyników za rok 2019 roku, jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych 
przez Spółkę jak i grupę kapitałową Spółki w analogicznych okresach lat poprzednich jak i względem wyników 

rocznych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.   

Zarząd Spółki nadmienia nadto, iż: (i) znaczący wpływ na wielkość ww. danych, w tym poziom EBITDA za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku (tak w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym) miały 

istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego 
2019 niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln PLN; o czym Spółka informowała odrębnymi rapierami 

bieżącymi; na co wskazano także m.in. w treści publikowanych w 2019 roku raportów bieżących dot. 
ujawnienia wstępnych, szacunkowych, wybranych wyników / danych finansowych Spółki i grupy kapitałowej 

Spółki za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, a co szerzej omówiono w rozszerzonym skonsolidowanym 

raporcie okresowym półrocznym grupy kapitałowej Spółki opublikowanym dnia 30 września 2019 roku, (ii) 
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ww. sprawozdania finansowe, w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa podlegają badaniu przez firmę 
audytorską; badanie to nie zostało na dzień opublikowania niniejszego raportu ukończone, zaś ujawnione 

powyżej dane dot. wyników finansowych, nie zostały w żadnym zakresie potwierdzone przez firmą 

audytorską prowadzącą takie badanie.  

Zarząd Spółki zaznacza, iż ww. dane finansowe grupy kapitałowej Spółki, co do podstawowych wielkości 

istotnie nie odbiega od wartości prezentowanych w dokonanej przez Zarząd prognozie wyników finansowych 
grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2019 opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym numer 9/2019 

(17/05/2019) z uwzględnieniem jej korekty opublikowanej raportem bieżącym numer 22/2019 (29/11/2019).  

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego rocznego grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmującego m.in. ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowego 
grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2019 roku jak i sprawozdanie finansowe Spółki za ten sam okres, wraz 

z opiniami biegłego rewidenta do tych sprawozdań, nastąpi dnia 30 kwietnia 2020 roku.  

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu  


