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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 marca 2013 ROKU 
 
  Okres 3 miesięcy 

zakończony 31/03/2013 
  Okres 3 miesięcy 

zakończony 31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi, w tym: 18 924 

  

26 178 

od jednostek powiązanych 
      

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 
10 103   15 577 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 

8 650   10 447 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
101   120 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 
71   34 

Koszty działalności operacyjnej 
26 014   34 246 

Amortyzacja 
4 850   3 705 

ZuŜycie materiałów i energii 
7 355   12 768 

Usługi obce 
5 018   7 004 

Podatki i opłaty, w tym: 
1 271   755 

- podatek akcyzowy 0   0 

Wynagrodzenia 4 786   6 878 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 043   1 656 

Pozostałe koszty rodzajowe 1 668   1 464 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23   16 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A-B) -7 090   -8 068 

Pozostałe przychody operacyjne 2 506   2 537 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       

Dotacje       

Inne przychody operacyjne 2 506   2 537 

Pozostałe koszty operacyjne 433   158 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0   30 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       

Inne koszty operacyjne 433   128 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -5 018   -5 690 
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  Okres 3 miesięcy 

zakończony 
31/03/2013 

  Okres 3 miesięcy 
zakończony 

31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Przychody finansowe 150   228 

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0   0 

od jednostek powiązanych 0   0 

Odsetki, w tym: 150   195 

od jednostek powiązanych 82   138 

Zysk ze zbycia inwestycji 0 
  

0 

Aktualizacja wartości inwestycji 0 
  

0 

Inne 0 
  

33 

Koszty finansowe 1 563 
  

1 664 

Odsetki, w tym: 1 471 
  

1 562 

dla jednostek powiązanych 0 
  

0 

Strata ze zbycia inwestycji 0 
  

0 

Aktualizacja wartości inwestycji 0 
  

0 

Inne 92 
  

102 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -6 431 
  

-7 127 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0 
  

0 

Zyski nadzwyczajne       

Straty nadzwyczajne 0   0 

Zysk (strata) brutto (I±J) -6 431   -7 127 

Podatek dochodowy 
-1 222 

  
-1 900 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)     

Zysk (strata) netto (K-L-M) -5 209   -5 227  
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BILANS 
NA DZIEŃ 31 marca 2013 ROKU 
 
Aktywa 

  Stan na 31/03/2013   Stan na 31/12/2012   Stan na 31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000   PLN’000 

AKTYWA TRWAŁE 250 450   252 191   258 556 

Wartości niematerialne i prawne 35 830   36 379   37 780 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0   0   0 

Wartość firmy 0   0   0 

Inne wartości niematerialne i prawne 35 830   36 379   37 780 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0   0   0 

Rzeczowe aktywa trwałe 191 128   193 540   187 981 

Środki trwałe 179 006   182 388   160 506 

grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) 38 014   38 027   38 069 

budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej  63 648   64 340   56 164 

urządzenia techniczne i maszyny 54 929   57 656   53 275 

środki transportu 2 951   3 205   4 097 

inne środki trwałe 19 465   19 160   8 901 

Środki trwałe w budowie 12 121   11 135   27 475 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0   18   0 

NaleŜności długoterminowe 0   0   0 

Od jednostek powiązanych 0   0   0 

Od jednostek pozostałych 0   0   0 

Inwestycje długoterminowe 19 702   19 702   28 962 

Nieruchomości 0   0   0 

Wartości niematerialne i prawne 0   0   0 

Długoterminowe aktywa finansowe 19 702   19 702   28 962 

w jednostkach powiązanych 19 702   19 702   28 962 

- udziały lub akcje 19 702   19 702   19 702 

- inne papiery wartościowe 0   0   0 

- udzielone poŜyczki 0   0   9 260 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0   0   0 

w pozostałych jednostkach 0   0   0 

- udziały lub akcje 0   0   0 

- inne papiery wartościowe 0   0   0 

- udzielone poŜyczki 0   0   0 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0   0   0 

Inne inwestycje długoterminowe 0   0   0 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 791   2 569   3 833 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 912   690   2 771 

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 879   1 879   1 061 
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  Stan na 31/03/2013   Stan na 31/03/2013   Stan na 31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000   PLN’000 

AKTYWA OBROTOWE 88 731   101 099   107 849 

Zapasy 50 223   44 409   54 180 

Materiały 15 531   15 467   12 212 

Półprodukty i produkty w toku 0   35   1 243 

Produkty gotowe 34 367   28 397   39 713 

Towary 325   304   742 

Zaliczki na dostawy 0   205   269 

NaleŜności krótkoterminowe 30 245   46 472   39 741 

NaleŜności od jednostek powiązanych 38   40   38 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 38   40   38 

- do 12 miesięcy 38   40   38 

- powyŜej 12 miesięcy 0   0   0 

inne 0   0   0 

NaleŜności od pozostałych jednostek 30 207   46 433   39 703 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24 481   43 180   29 836 

- do 12 miesięcy 24 481   43 180   29 836 

- powyŜej 12 miesięcy 0   0   0 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 1 857   425   8 473 

inne 3 869   2 827   1 394 

dochodzone na drodze sądowej 0   0   0 

Inwestycje krótkoterminowe 5 692   9 106   1 551 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 692   9 106   1 551 

w jednostkach powiązanych 5 643   5 907   0 

- udziały lub akcje 0   0   0 

- inne papiery wartościowe 0   0   0 

- udzielone poŜyczki 5 643   5 907   0 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0   0   0 

w pozostałych jednostkach 0   0   0 

- udziały lub akcje 0   0   0 

- inne papiery wartościowe 0   0   0 

- udzielone poŜyczki 0   0   0 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0   0   0 

środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 49   3 199   1 551 

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 49   3 199   1 551 

- inne środki pienięŜne 0   0   0 

- inne aktywa pienięŜne 0   0   0 

Inne inwestycje krótkoterminowe 0   0   0 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 571   1 111   12 377 

AKTYWA RAZEM 339 181   353 290   366 404 
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Pasywa 
 
  Stan na 31/03/2013   Stan na 31/12/2012   Stan na 31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000   PLN’000 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 78 370   83 579   90 087 

Kapitał (fundusz) podstawowy 500   500   500 

Kapitał (fundusz) zapasowy 74 814   74 814   53 871 

Zysk (strata) netto -5 209   8 265   -5 227 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 260 811   269 711   276 317 

Rezerwy na zobowiązania 11 316   11 316   11 632 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 703   10 703   10 820 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 262   262   322 

- długoterminowa  99   99   99 

- krótkoterminowa 163   163   223 

Pozostałe rezerwy 350   350   490 

- długoterminowe 350   350   490 

- krótkoterminowe 0   0   0 

Zobowiązania długoterminowe 72 500   75 000   82 500 

Wobec jednostek powiązanych 0   0   0 

Wobec pozostałych jednostek 72 500   75 000   82 500 

kredyty i poŜyczki 72 500   75 000   82 500 

Zobowiązania krótkoterminowe 68 996   73 038   65 271 

Wobec jednostek powiązanych 5 955   5 769   642 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 955   769   642 

- do 12 miesięcy 955   769   642 

- powyŜej 12 miesięcy 0   0   0 

inne 5 000   5 000   0 

Wobec pozostałych jednostek 62 594   66 896   64 160 

kredyty i poŜyczki 33 715   22 474   25 034 

z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 0   0   0 

inne zobowiązania finansowe 0   0   0 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 170   39 469   32 135 

- do 12 miesięcy 25 170   39 469   32 135 

- powyŜej 12 miesięcy 0   0   0 

zaliczki otrzymane na dostawy 0   0   0 

zobowiązania wekslowe 0   0   0 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 038   3 167   879 

z tytułu wynagrodzeń 1   0   6 

inne 1 670   1 786   6 106 

Fundusze specjalne 446   373   469 

Rozliczenia międzyokresowe 108 000   110 356   116 914 

Ujemna wartość firmy 107 703   110 006   116 914 

Inne rozliczenia międzyokresowe 296   350   0 

- długoterminowe 190   190   0 

- krótkoterminowe 106   160   0 

PASYWA RAZEM 339 181   353 290   366 404 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 marca 2013 ROKU 

  Okres 3 miesięcy 
zakończony 31/03/2013 

  Okres 3 miesięcy 
zakończony 31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  83 579   95 314 

korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0   0 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 83 579   95 314 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  500   500 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0   0 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

wydania udziałów (emisji akcji) 0   0 

podwyŜszenie kapitału 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

umorzenie udziałów (akcji) 0   0 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500   500 

NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0   0 

Zmiana naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy 0   0 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0   0 

Udziały (akcje) własne na początek okresu 0   0 

zwiększenie 0   0 

zmniejszenie 0   0 

Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0   0 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 74 814   53 871 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0   0 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

z podziału zysku (ustawowo) 0   0 

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0   0 

podwyŜszenie kapitału 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

koszty emisji 0   0 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 74 814   53 871 
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  Okres 3 miesięcy 

zakończony 31/03/2013 
  Okres 3 miesięcy 

zakończony 31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0   0 

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0   0 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0   0 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0   0 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0   0 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0   0 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 265   40 943 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  8 265   40 943 

korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0   0 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  8 265   40 943 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

podziału zysku z lat ubiegłych 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0   0 

wypłata dywidendy 0   0 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 265   40 943 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 0   0 

korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0   0 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0   0 

zwiększenie (z tytułu) 0   0 

przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0   0 

zmniejszenie (z tytułu) 0   0 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0   0 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0   0 

Wynik netto 8 265   40 943 

zysk netto 0   -5 227 

strata netto (wielkość ujemna) -5 209   0 

odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0   -5 227 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 78 370   0 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 78 370   90 087 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (METODA POŚREDNIA) 
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 marca 2013 ROKU 
  Okres 3 miesięcy 

zakończony 31/03/2013 
  Okres 3 miesięcy 

zakończony 31/03/2012 
  

  PLN’000   PLN’000   

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej         

Zysk (strata) netto -5 209   -5 227   

Korekty razem -3 403   -9 596   

Amortyzacja 4 850   3 705   

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych 0   0   

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 362   1 366   

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4   -5   

Zmiana stanu rezerw 0   0   

Zmiana stanu zapasów -5 813   -9 052   

Zmiana stanu naleŜności, w tym: 16 227   28 271   

z jednostkami powiązanymi 0   0   

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów, 
w tym: -14 986   -27 215   

z jednostkami powiązanymi 0   0   

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 736   -4 363   

Inne korekty -2 303   -2 303   

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej  -8 612   -14 823   

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 0   0   

Wpływy 346   805   

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0   27   

Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne 0   0   

Z aktywów finansowych, w tym: 346   778   

w jednostkach powiązanych 346   778   

odsetki 29   138   

spłata udzielonych poŜyczek 317   640   

w pozostałych jednostkach 0   0   

zbycie aktywów finansowych 0   0   

dywidendy i udziały w zyskach 0   0   

spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0   0   

odsetki 0   0   

inne wpływy z aktywów finansowych 0   0   

Inne wpływy inwestycyjne 0   0   

Wydatki 2 181   4 979   

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 181   4 979   

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0   0   

Na aktywa finansowe, w tym: 0   0   

w jednostkach powiązanych 0   0   

nabycie aktywów finansowych 0   0   

w pozostałych jednostkach 0   0   

nabycie aktywów finansowych 0   0   

udzielone poŜyczki długoterminowe 0   0   

Inne wydatki inwestycyjne 0   0   

w jednostkach powiązanych 0   0   

udzielone poŜyczki krótkoterminowe 0   0   

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 835   -4 174   
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  Okres 3 miesi ęcy 

zakończony 
31/03/2013 

  Okres 3 miesi ęcy 
zakończony 

31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej       

Wpływy 7 526   18 784 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0   0 

Kredyty i poŜyczki 7 526   18 784 

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 0   0 

Odsetki 0   0 

Inne wpływy finansowe 0   0 

Wydatki 229   2 771 

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0   0 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0   0 

Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0   0 

Spłaty kredytów i poŜyczek 0   1 250 

Koszty emisji papierów wartościowych 0   0 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0   0 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0   0 

Odsetki 229   1 521 

Inne wydatki finansowe 0   0 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej  (I-II) 7 297   16 013 

        

Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) -3 150   -2 984 

Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: -3 150   -2 984 

zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych 0   0 

Środki pienięŜne na początek okresu 3 199   4 535 

Środki pienięŜne na koniec okresu (F±D), w tym: 49   1 551 

o ograniczonej moŜliwości dysponowania 0   167 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
 
1. Informacje o Spółce 
 

Poprzednik prawny Spółki Libet S.A. (zwanej dalej „Spółką””), spółka Cydia Sp. z o.o. (od 1 października 2010 roku 
Libet Sp. z o.o., od 14 grudnia 2010 roku Libet S.A.) została utworzona na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A 
2705/2008 z dnia 18 marca 2008 roku w kancelarii notarialnej Danuta Kosim-Kruszewska, Magdalena Witkowska, 
Spółka Cywilna. Siedzibą Cydia Sp. z o.o. była Warszawa, pl. Piłsudskiego 1, Polska.  

W okresie od powstania do 29 marca 2010 roku (dzień nabycia grupy Libet) Cydia Sp. z o.o. nie prowadziła 
działalności gospodarczej, nie była jednostką dominującą grupy kapitałowej, ani nie posiadała inwestycji kapitałowych 
w innych podmiotach.  

Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy. 

W dniu 29 marca 2010 roku Cydia Sp. z o.o. nabyła 100% akcji w Libet S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Powstańców Śląskich 5, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 16 listopada 1996 roku przed notariuszem Hanną 
Olszewską w Rawiczu (Repertorium Nr A 4234/1996). Na dzień nabycia Libet S.A. posiadał 100% udziałów 
w Libet 2000 Sp. z o.o. 

W dniu 1 października 2010 roku dokonano połączenia Cydia Sp. z o.o. z Libet S.A. w trybie art. 492 § 1 kodeksu 
Spółek Handlowych poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej (Libet S.A.) przez spółkę przejmującą 
(Cydia Sp. z o.o.). Połączony podmiot (poprzednik prawny Emitenta) zmienił w tym samym dniu nazwę na 
Libet Sp. z o.o., a w dniu 14 grudnia 2010 roku został przekształcony w spółkę akcyjną działającego pod firmą Libet 
S.A. (dalej „Emitent”). 

W dniu 21 kwietnia 2011 roku Emitent uzyskał dopuszczenie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
do obrotu giełdowego wszystkich swoich akcji, a w dniu 28 kwietnia 2011 roku zadebiutował na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Akcjonariat Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest przedstawiony 
w punkcie 4 poniŜej. 

Aktualnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 373276. 

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku obejmuje okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 31 marca 2013 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku 
oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
 

 

2. ZałoŜenie kontynuacji działalności gospodarczej 
 
Sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności w dającej przewidzieć się przyszłości, 
tj. w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie 
stwierdza się okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania działalności przez Spółkę, na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności, przez okres 
co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. 31 marca 2014 roku. 

 
 



                                                       
 

 
13 

 
 
3. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
 

 
Skład Zarządu na dzień 31 marca 2013 roku przedstawiał się następująco: 
 

Thomas Lehmann 

Ireneusz Gronostaj 

 

Prezes Zarządu, 

Członek Zarządu. 

 

 
 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2013 roku przedstawiał się następująco: 
 

Andrzej Bartos Przewodniczący 

Sławomir Najnigier Członek  

Magdalena Magnuszewska Członek  

Heinz Geenen Członek  

Jerzy Gabrielczyk 

Tomasz Marek Krysztofiak 

Członek  

Członek  
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4. Skład akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu. 
 
Na dzień opublikowania niniejszego raportu struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 

 
 
 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 
ogółem 

    

Liczba głosów 
na WZA 

 
Liczba akcji na 
okaziciela 

Udział w 
kapitale 
zakładowym w 
% 

Udział w 
głosach na WZA 
w % 

IAB Financing S.a.r.l 27.085.154 

 
 
27.085.154 

 
 
54,17% 54,17% 27.085.154 

Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. 
(zarządzający głosami na rzecz swoich 
klientów)    9.047.482 

 
 
 
 
   9.047.482 

 
 
 
 
18,09% 18,09%    9.047.482 

Pozostali 13.867.364 

 
 
 
 
13.867.364 

 
 
 
 
27,74% 27,74% 13.867.364 

Razem 50.000.000 

 
 
 
 
50.000.000 

 
 
 
 
100% 100% 50.000.000 

          
 

 
 

Członkowie Zarządu Libet S.A. posiadają 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki, natomiast członkowie Rady Nadzorczej 
Libet S.A. nie posiadają Ŝadnych akcji Spółki. 10% udziałów w IAB Financing S.a.r.l. posiada Glaspin Consultants 
Limited, w której 33,3% - Ireneusz Gronostaj, 33,3% - Jerzy Gabrielczyk i 33,3% -Thomas Lehmann 
 
Do dnia opublikowania sprawozdania opisana powyŜej sytuacja nie uległa zmianie. 

 

5. Podstawa sporządzania skróconego sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku obejmuje okres od 1 stycznia do 31 
marca 2013 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia  do 31 marca 2012 roku, dane za 1 kwartał 
2013 roku i dane porównawcze za 1 kwartał 2012 roku, oraz dodatkowo według stanu na 31 marca 2012 roku oraz 31 
grudnia 2012 roku (dla bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym).  

 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, są podane w tysiącach PLN. 
 
Niniejsze skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Polskimi Zasadami 
Rachunkowości („PZR”), tj. zgodnie z przepisami: 

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi 
zmianami - dalej „UoR”) – w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów, zasad ustalania wyniku finansowego oraz 
prezentacji, 



                                                       
 

 
15 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 33, poz. 259) („Rozporządzenie w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych”) – przy określaniu zakresu danych porównywalnych oraz niezbędnych ujawnień. 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych („Rozporządzenie o instrumentach 
finansowych”). 
 
Spółka jest jednostką dominującą wobec dwóch spółek: 
(1) Libet 2000 Sp. z o.o. – 100% udziału w kapitale zakładowym, 
(2) Libet LibiąŜ Sp. z o.o. – 100% udziału w kapitale zakładowym. 
 
Spółka dominująca oraz spółki zaleŜne tworzą Grupę Kapitałową Libet S.A. Skrócone kwartalne sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej Libet S.A. zostało opublikowane równocześnie z niniejszym sprawozdaniem.  
 
Niniejsze skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za 1 kwartał zakończony 31 marca 2013 roku zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 10 maja 2013 roku. 

 
 

6. Zasady prezentacji wybranych danych w walutach obcych 
 
 
 
Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR: 
 
 
 

 

Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR 31.03.2013 31.03.2012 31.12.2012 

Kurs średni okresu 4,1556 4,2327 4,1850 

Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,1774 4,1616 4,0882 

 
 
 
 
 
 

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: 

− poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31.03.2013 roku oraz 
31.12.2012 roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 63/A/NBP/2013, Tab. 64/A/NBP/2012), 

− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pienięŜnych według kursów 
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
kaŜdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych 01.01.2013 – 31.03.2013 oraz 
01.01.2012 – 31.03.2012 
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    w tys. PLN w tys. EUR 

    Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31.03.2013 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31.03.2012 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31.03.2013 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31.03.2012 

  

  

WYBRANE DANE FINANSOWE 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 18 924 26 910 4 554 6 358 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 506 -8 696 603 -2 054 

III. Zysk (strata) brutto -6 431 -9 942 -1 548 -2 349 

IV. Zysk (strata) netto -5 209 -9 942 -1 253 -2 349 

V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -8 612 -14 823 -2 072 -3 502 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -1 835 -4 174 -442 -986 

VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 7 297 16 013 1 756 3 783 

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -3 150 -2 984 -758 -705 

            
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,10 -0,20 -0,03 -0,05 

            

  
Wybrane dane finansowe dotyczące sytuacji finansowej 

w tys. PLN w tys. EUR 

stan na dzień stan na dzień stan na dzień 
stan na 

dzień 

  31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 

IX. Aktywa razem 339 181 353 290 81 194 86 417 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260 811 269 711 62 434 65 973 

XI. Zobowiązania długoterminowe 72 500 75 000 17 355 18 345 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 996 73 038 16 516 17 866 

XIII. Kapitał własny 78 370 83 579 18 761 20 444 

XIV. Kapitał zakładowy 500 500 120 122 

 
 
 
 
7. Wybrane zasady rachunkowości 
 

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) – w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania 
wyniku finansowego oraz zasad prezentacji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym 
oraz rachunku przepływów pienięŜnych. Jako sprawozdanie skrócone, nie zawiera ono wszystkich ujawnień 
wymaganych przez UoR, ale opiera się na wymogach Rozporządzenia w sprawie informacji bieŜących i okresowych. 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagroŜenie dla kontynuowania działalności. 
 
Jedyna zmiana zasad rachunkowości w porównaniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 
31 grudnia 2010 roku dotyczy prezentacji rachunku wyników. W niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym jest 
on sporządzany w wariancie kalkulacyjnym, a dotychczas był sporządzany metodą porównawczą. 
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Wartości niematerialne i prawne 

 

 
W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, przeznaczone 
do uŜywania na potrzeby jednostki. 
 
Inne wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej uŜyteczności wartości niematerialnych 
i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich uŜytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową 
przy zastosowaniu następujących stawek: 
 

Inne wartości niematerialne i prawne 5% - 50% 
 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niŜ po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do uŜywania. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. 
 
 
 
Środki trwałe 
 
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, kompletne, zdatne do uŜytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyŜszeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie 
(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

 
Wartość początkowa środków trwałych ustalona według wartości godziwej pomniejszona została o odpisy 
amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu uŜyteczności środków trwałych 
i odzwierciedlają faktyczne zuŜycie środków trwałych. 
 
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  
 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niŜ po przyjęciu środka trwałego do uŜywania. 
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy 
aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.  
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciąŜają pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieniu do 
środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny 
róŜnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyŜkę odpisu aktualizującego, nad róŜnicami z aktualizacji 
wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 
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Środki trwałe w budowie 
 
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montaŜu lub ulepszenia 
juŜ istniejącego środka trwałego.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 
jednostkę za okres budowy, montaŜu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do uŜywania, 
w tym równieŜ:  
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi róŜnice kursowe, pomniejszony 
o przychody z tego tytułu. 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności 
wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 
 
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 
 

 
Inwestycje  
 
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych poŜytków. 
Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  
 
 
Zapasy 
 
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto na dzień 
bilansowy. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: 
 
Materiały i towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach ewidencyjnych na poziomie ceny nabycia, skorygowanych 
o odchylenia od cen przypadających na rozchód towarów i zapas końcowy. Na dzień bilansowy ceny materiałów 
i towarów porównano z cenami sprzedaŜy netto. Rozchód materiałów i towarów odbywa się według cen 
ewidencyjnych. 
 
Produkty gotowe wycenia się według cen ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia od tych cen. 
Na dzień bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzedaŜy netto. 
 
Cena sprzedaŜy netto oparta jest na moŜliwej do uzyskania cenie sprzedaŜy pomniejszonej o koszty związane 
z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaŜy i doprowadzenia jej do skutku. W bilansie wartość zapasów 
pomniejszana jest o odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających i nieprzydatnych. Odpisy aktualizujące 
wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. 
 
Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostroŜności. 
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Rozrachunki 
 
NaleŜności 
 
Na dzień bilansowy naleŜności i udzielone poŜyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostroŜności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).  
Wartość naleŜności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego, w odniesieniu do naleŜności: 
- od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości naleŜności nieobjętej zabezpieczeniem, 
- od dłuŜników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% naleŜności, 
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłuŜnik zalega, a spłata naleŜności nie jest prawdopodobna - do wysokości 

naleŜności nieobjętej zabezpieczeniem, 
- stanowiących równowartość kwot podwyŜszających naleŜności – do wysokości tych kwot, przeterminowanych lub 

nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, oraz  
- których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności. 
 
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, 
w zaleŜności od rodzaju naleŜności, której odpis dotyczył. 
 
Zobowiązania 
 
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 
określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juŜ posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są 
wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Wyłączeniu z powyŜszej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których (zgodnie z warunkami umowy) 
uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niŜ środki pienięŜne lub drogą wymiany na 
instrumenty finansowe.  
 
Środki pienięŜne 
 
Wycenia się według wartości nominalnej. 
WyraŜone w walutach obcych środki pienięŜne wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 
 
RóŜnice kursowe 
 
1. WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
- kupna lub sprzedaŜy walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka –  

w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut, 
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba Ŝe w zgłoszeniu celnym lub 

w innym wiąŜącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.  
2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP.  
3. RóŜnice kursowe, dotyczące innych niŜ inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  

i pasywów wyraŜonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie naleŜności i zobowiązań 
w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych 
przypadkach róŜnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych 
i prawnych. 
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Rezerwy 
 
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub 
prawdopodobne przyszłe zobowiązania w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 
nadzwyczajnych, zaleŜnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiąŜą.  
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się 
w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi. 
 
 
Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  
 
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie 
jest uzaleŜnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłuŜej niŜ 12 miesięcy od dnia 

bilansowego, 
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłuŜej niŜ 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  
 
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości 
świadczeń.  
 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieŜący 
okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeŜeli kwota zobowiązania jest znana lub moŜliwa 
do oszacowania w sposób wiarygodny, 

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieŜącą działalnością przyszłych świadczeń, moŜliwych do oszacowania 
w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. 

 
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń 
jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostroŜności. 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności: 
- równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 
- wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze darowizny - środków trwałych, środków trwałych w budowie, 

wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych 
składników majątku. 
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Opodatkowanie 
 
BieŜące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami 
podatkowymi. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych róŜnic 
między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą 
podatkową moŜliwą do odliczenia. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od 
podatku dochodowego.  
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich róŜnic 
przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 
podatkową. 
 
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 
dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  
  
 
Kapitał własny  
 
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki  
i wpisanej w KRS. 
 
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: 
1) z podziału zysku, 
2) z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy 

wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. 
 
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa umowa Spółki.  
 
Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia umowa Spółki na imiennie 
określone cele. 
 
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 
Zgromadzenia Wspólników, a takŜe ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych 
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieŜącym roku obrotowym. 

 
 

Instrumenty finansowe 
 
Uznawanie i wycena instrumentów finansowych 
 
Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z czterech 
kategorii: poŜyczki i naleŜności własne, przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaŜy lub utrzymywane do terminu 
zapadalności.  
 
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które zostały nabyte lub 
powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz 
aktywa finansowe, które niezaleŜnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która 



                                                       
 

 
22 

wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami 
zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający. 
 
Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka zalicza aktywa 
finansowe o określonych lub moŜliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które 
zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych poŜyczek 
i wierzytelności własnych. 
 
Wszelkie poŜyczki i naleŜności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1. pkt. 23 Ustawy, 
powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pienięŜnych, towarów lub usług, których 
Spółka nie przeznaczyła do sprzedaŜy w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii poŜyczek udzielonych 
i naleŜności własnych.  
 
Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe niebędące: poŜyczkami 
udzielonymi i naleŜnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz 
aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaŜy zalicza się w szczególności 
udziały w innych podmiotach niebędących podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do 
sprzedaŜy w krótkim terminie. 
 
Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość 
godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia poŜyczonych instrumentów finansowych 
w przypadku sprzedaŜy krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne 
zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań finansowych. 
 
Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych 
wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub 
wartości uzyskanych składników majątkowych. 
 
Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa 
utrzymywane do terminu zapadalności, poŜyczki udzielone i naleŜności własne oraz pozostałe zobowiązania 
finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu. W przypadku naleŜności i zobowiązań 
o krótkim terminie zapadalności/wymagalności (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka 
wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku naleŜności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej 
utraty wartości aktywów, co oznacza, Ŝe wartość naleŜności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych. 
 
Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy. 
 
Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, niebędących częścią powiązań 
zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich 
wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy, zmiany wartości godziwej tych 
instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w wydzielonej 
pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaŜy, wygaśnięcia praw z aktywa, 
realizacji itp. lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany zysk/stratę uprzednio 
ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat danego okresu. 

 
Aktywa finansowe zostają usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy Spółka utraci kontrolę nad nim w wyniku sprzedaŜy, 
wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to 
wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub anulowania 
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Przychody, koszty, wynik finansowy 
 
Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego. 
 
Przychody i zyski 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny 
niŜ wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 
 
Koszty i straty 
Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru 
w sposób inny niŜ wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  
 
Wynik finansowy 
Na wynik finansowy netto składają się: 
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio 

związanych z działalnością operacyjną Spółki),  
2. wynik operacji finansowych,  
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością 

operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  
4. obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, 

i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  
 
Rachunek przepływów pienięŜnych 
 
Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
 

 

8. Istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową Spółki w okresie objętym 
sprawozdaniem oraz istotne dokonania lub niepowodzenia 

 
W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na 
sytuację finansową Spółki Libet S.A. 
 
Libet w pierwszym kwartale 2013 roku wprowadził do swojej oferty nowe linie produktów z grupy premium, które 
uzupełniły dotychczasowe portfolio. Nowością roku 2013 są wielkoformatowe płyty z serii Stampo, które produkowane 
są wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta i tworzone są ręcznie z najwyŜszej jakości betonu 
architektonicznego. Spółka współpracuje z wieloma architektami i designerami, posiada własny Dział Badań i Rozwoju, 
który stale pracuje nad dopasowaniem oferty do wymagań najbardziej wymagających odbiorców. W ubiegłym roku 
nawiązana została współpraca z ASP Kraków, czego efektem są między innymi nowe produkty Stream Line, których 
wzór został przez Spółkę opatentowany. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2013 roku największą sprzedaŜ 
w segmencie premium Libet odnotował w grupie asortymentów z linii Libet Decco: Colormix i Elegante.  
 
W I kwartale 2013 roku Libet koncentrował się na zacieśnianiu dyscypliny kosztowej. W pierwszych miesiącach roku 
udało się uzyskać dodatkowe oszczędności na remontach zimowych, a dzięki zmniejszeniu stanu zadłuŜenia 
długoterminowego w stosunku do tego samego okresu 2012 roku zmniejszeniu uległy takŜe koszty finansowe. 
Działania mające na celu optymalizację kosztową podejmowane będą takŜe w kolejnych kwartałach.  
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Sezonowość działalności 

 
Ze względu na specyfikę branŜy, w której operuje Spółka, na jej działalność istotny wpływ ma czynnik sezonowości. 
Tradycyjnie najlepszym okresem sprzedaŜowym jest II i III kwartał roku. Działalność Libet jest silnie uzaleŜniona od 
warunków pogodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ujemnych temperatur, a takŜe długotrwałych opadów deszczu 
utrudniających produkcję. Okres zimowy przeznaczony jest na niezbędne remonty, przygotowanie najlepszej oferty na 
nadchodzący sezon czy realizację nowych inwestycji.  Z tego tytułu pojawiają się takŜe dodatkowe koszty, które są 
rekompensowane w pozostałych miesiącach roku. W I kwartale roku Spółka moŜe odnotowywać ujemne wyniki 
finansowe.  
 
 

9. Segmenty operacyjne 
 

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych w Spółce nie 
występowała konieczność wyodrębnienia segmentów operacyjnych. Działalność Spółki jest traktowana przez Zarząd, 
jako jeden segment operacyjny. Całość przychodów osiągana jest na terytorium Polski. Rzeczowe aktywa trwałe 
Spółki równieŜ znajdują się na terytorium Polski. Spółka nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego odbiorcy.  
 
 

10. Koszty według rodzaju 
 

W okresach 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku oraz 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2012  roku koszty 
według rodzaju przedstawiały się następująco: 
 

  

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

31/03/2013 

  Okres 3 miesięcy 
zakończony 

31/03/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Koszty działalności operacyjnej       

Amortyzacja 4 850   3 705 

ZuŜycie materiałów i energii 7 355   12 768 

Usługi obce 5 018   7 004 

Podatki i opłaty 1 271   755 

Wynagrodzenia 4 786   6 878 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 043   1 656 

Pozostałe koszty rodzajowe 1 668   1 464 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23   16 

Koszty według rodzaju razem 26 014   34 246 

        

Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki -101   -120 

Zmiana stanu wyrobów gotowych i rozliczeń 
międzyokresowych -8 650   -10 447 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -3 698   -5 757 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 673   -3 921 

Koszt własny sprzedaŜy 10 892   14 002 
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11. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 
 

Zarząd LIBET S.A w dniu 7 maja 2013 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Walnemu 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy(po dokonaniu stosownych ocen przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą 
LIBET S.A.) aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 8.265.134,06 złotych (słownie: osiem milionów dwieście 
sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i sześć groszy) został przeznaczony w całości na zwiększenie 
kapitału zapasowego spółki. W ocenie Zarządu zatrzymanie zysku w spółce pozytywnie przełoŜy się na jej rozwój i 
realizację zamierzeń, w szczególności mając na uwadze niesprzyjające warunki makroekonomiczne.  

 
12. Wartości niematerialne i prawne 
 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku, Spółka nie dokonała zwiększeń ani zmniejszeń (poza 
planowaną amortyzacją) wartości niematerialnych i prawnych.  

 
 
13. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku, Spółka dokonała zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych 
o wartości 18.500 tys. PLN. Nakłady te na dzień 31 marca 2013 roku ujęte były, jako środki trwałe w budowie. 

 
 
14. Inwestycje długoterminowe 

  
Na dzień 31 marca 2013 roku inwestycje długoterminowe obejmują udziały w spółkach zaleŜnych Libet 2000 Sp. z o.o. 
(19.392 tys. PLN, taka sama wartość na 31 grudnia 2012 roku) oraz Libet LibiąŜ Sp. z o.o. (310 tys. PLN taka sama 
wartość na 31 grudnia 2012 roku),  

 
 
15. Zapasy 
 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość 
zapasów, ani odwrócenia takich odpisów. 

 
 

16. NaleŜności 
 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość 
naleŜności, ani odwrócenia takich odpisów. 

 
 

17. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty  
 

Dla celów rachunku przepływów pienięŜnych, środki pienięŜne i ich ekwiwalenty składają się w całości ze środków 
pienięŜnych w kasie i na rachunkach bankowych. 

 
18. Rezerwy 

 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie dokonywała zmian poziomu rezerw. 
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19. Podatek dochodowy 
 

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku saldo aktywa z tytułu podatku odroczonego uległo zwiększeniu 
o 19% straty podatkowej za okres I kwartału 2013 roku. Zarząd jest przekonany, iŜ strata ta zostanie skompensowana 
przychodami do opodatkowania w ciągu roku. 

 

20. Kredyty bankowe 
 

W dniu 20 kwietnia 2012 roku został podpisany aneks do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku zawartej 
pomiędzy Libet S.A a bankiem Pekao S.A. zmieniona została data ostatecznej spłaty Kredytu B na dzień 23 kwietnia 
2013 roku. Warunki spłaty kredytu A pozostały nie zmienione, daty ostatecznej spłaty zostały opisane w Prospekcie 
Emisyjnym 
Na dzień 31 marca 2012 roku niespłacone saldo kredytów wynosiło 85 000 tys. zł.(75 000 tys zł część długoterminowa, 
10 000 tys. zł część krótkoterminowa) oraz 20 000 tys. PLN saldo kredytu w rachunku bieŜącym. 

 
 
21. Instrumenty finansowe 

 
Spółka nie posiadała innych istotnych instrumentów finansowych na dzień 31 marca 2013 roku. 
 

22. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 
 

Na dzień 31 marca 2013 roku Spółka nie posiadała aktywów warunkowych, ani nie miała istotnych zobowiązań 
warunkowych. 

 

23. Postępowania toczące się przed sądem 
 

Na dzień 31 marca 2013 roku ani na dzień opublikowania niniejszego sprawozdania, Spółka nie była stroną Ŝadnych 
istotnych postępowań arbitraŜowych i sądowych. 

 
24. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

 
W ocenie Spółki nie ma Ŝadnych istotnych informacji niŜ ujawnione w niniejszym śródrocznym skróconym 
sprawozdaniu finansowym, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 
finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla moŜliwości realizacji zobowiązań. 
 

 
25. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Jednostkami powiązanymi dla Emitenta w okresie objętym niniejszym śródrocznym sprawozdaniem finansowym 
i okresach porównywalnych były następujące podmioty: 
 

• Libet 2000 Sp. z o.o. (jednostka zaleŜna) 
 

• Libet LibiąŜ Sp. z o.o. (jednostka zaleŜna) 
 

• IAB Financing s.a.r.l. (jednostka dominująca od 13 stycznia 2010 roku) 
 
 
 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku oraz na dzień 31 marca 2013 roku wartości transakcji/sald ze 
stronami powiązanymi były następujące: 
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Nazwa jednostki NaleŜności 
PoŜyczki 

udzielone Zobowiązania 
Przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 

Koszty 
operacyjne 

Libet 2000 Sp.z o.o. 0 5 643 847 72 109 1 254 

Libet LibiąŜ Sp.z o.o. 0 0 108 15 0 31 

IAB  FINANCING S.a.r.l. 38 0 0 0 0 0 

Razem 38 5 643 955 87 109 1 285 

 
 

 
 

 
Poza opisanymi wyŜej transakcjami w okresie objętym niniejszym skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym 
oraz w okresach porównywalnych nie występowały inne transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 

26. Czynniki wpływające na kształtowanie się sprzedaŜy i wyniku finansowego za I kwartał 2013 
roku 
 

W I kwartale 2013 roku Spółka odnotowała jednostkową stratę netto w wysokości 5.209 tys. PLN wobec 5.227 tys. PLN 
w analogicznym okresie 2012 roku. Na wyniki realizowane w I kwartale roku istotny wpływ ma zjawisko sezonowości. 
Specyfika branŜy, w której operuje Libet sprawia, Ŝe wynik realizowany na sprzedaŜy w II i III kwartale roku równowaŜy 
mniejszą sprzedaŜ w miesiącach zimowych. Tradycyjnie w okresie zimowym przeprowadzane są niezbędne remonty, 
moce produkcyjne przygotowywane są do nowego sezonu. Z tego tytułu ponoszone są takŜe dodatkowe koszty 
związane z naprawami czy konserwacją linii produkcyjnych.   
 
W trakcie pierwszych trzech miesięcy roku spółka Libet S.A. wypracowała 18.924 tys. PLN przychodów wobec 26.178 
tys. PLN w I kwartale poprzedniego roku. Na spadek sprzedaŜy istotny wpływ miała przedłuŜająca się zima. Pierwszy 
raz od wielu lat średnia temperatura w marcu była niŜsza niŜ w lutym. Bardzo niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, 
Ŝe realizacja wielu inwestycji w budownictwie została przesunięta na kolejne miesiące. 
 
W minionym okresie Libet kontynuował działania mające na celu zacieśnienie dyscypliny kosztowej. Widoczne były 
oszczędności na remontach zimowych, w dalszym ciągu optymalizowane były koszty produkcyjne, konieczna była takŜe 
redukcja etatów. Spółka konsekwentnie zmniejsza długoterminowe zadłuŜenie, dzięki czemu racjonalizuje koszty 
finansowe. 
 
Libet konsekwentnie rozwija kanały sprzedaŜy, w których osiąga najwyŜsze marŜe. W tym celu zacieśnia równieŜ 
współpracę z Autoryzowanymi Punktami SprzedaŜy. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach prowadzonego 
Programu Partnerskiego klienci otrzymują najwyŜszej jakości standard obsługi, a Autoryzowane Punkty SprzedaŜy 
uzyskują wsparcie w takich obszarach jak logistyka, marketing czy finanse. 
 
I kwartał 2013 roku był okresem przygotowań do sezonu sprzedaŜowego, który ze względu na wyjątkowo długą zimę 
w tym roku będzie krótszy i bardziej intensywny. Libet koncentruje się na umacnianiu swojej pozycji na rynku kostki 
brukowej w segmencie premium. W trakcie ostatnich miesięcy zespół Libet, wspierany przez własny Dział Badań 
i Rozwoju rozwijał ofertę, dzięki czemu moŜliwe jest wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów. Rosnącym 
zainteresowaniem cieszy się kostka Stream Line, której wzór został przez Libet opatentowany. Elementem budowy 
pozycji w najwyŜszym segmencie rynku jest takŜe realizacja projektów wykonanych z betonu architektonicznego – to 
krótkie serie na indywidualne zamówienie. Spółka planuje takŜe rozwój produktów i usług komplementarnych, co 
wpisuje się w strategię koncentracji na budowie marŜy i daje dodatkowe moŜliwości zwiększania wartości pojedynczych 
zamówień.  
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27. Pozostałe informacje do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 
miesięcy zakończony 31.03.2013 roku. (sporządzone zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych) 

 
1. Wybrane dane finansowe – zaprezentowane w punkcie 6 niniejszego sprawozdania. 
2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; – 

zaprezentowane w punkcie 5 niniejszego sprawozdania. 
3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 

gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności; – zmiany takie nie miały miejsca. 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, 
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych – Spółka 

nie publikowała prognoz. 
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne, co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby 
głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego – zaprezentowane w punkcie 4 niniejszego sprawozdania. 

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące 
emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla kaŜdej z osób – zaprezentowane w punkcie 4 

niniejszego sprawozdania. 
7 Wskazanie postępowań toczących sie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub 

organem administracji publicznej – zaprezentowane w punkcie 24 niniejszego sprawozdania. 
8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜna jednej lub wielu transakcji z podmiotami 

powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku 
roku obrotowego) przekracza wyraŜona w złotych równowartość kwoty 500 000 euro - jeŜeli nie są one 
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a 
ich charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od 
niego zaleŜna, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem 
powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, – 
Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi nietypowych i nie rutynowych, które byłyby zawarte na 

warunkach innych niŜ rynkowe, których wartość przekracza 500.000 euro. 
9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub 

udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta – 
w okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem kwartalnym Spółka LIBET S.A. nie udzielił poręczeń 

kredytu, poŜyczki ani gwarancji- łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu. 
10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 

wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta – w opinii Zarządu Emitenta brak innych istotnych informacji mających wpływ na jego sytuację kadrową, 

majątkową czy finansową, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań Emitenta poza opisanymi 

w skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku. 
11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 

perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału – opisana w punkcie 26 niniejszego sprawozdania. 
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28. Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 
miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku (sporządzone zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych) 
 

Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach 
z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie 
o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów zostały szczegółowo opisane 
w niniejszym sprawozdaniu. 
 
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 

najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących – poza wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu giełdowego (patrz punkt 1 

niniejszego sprawozdania) oraz faktami opisanymi w punkcie 8 niniejszego sprawozdania, w okresie 9 miesięcy 

zakończonym 31 marca 2013 roku zdarzenia takie nie miały miejsca. 
 

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe – w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku zdarzenia takie nie miały miejsca. 

 
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie - 

zaprezentowane w punkcie 9 niniejszego sprawozdania. 

 
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych – w okresie 

3 miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata dłuŜnych i kapitałowych 

papierów wartościowych. 
 

5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, 
z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane – zaprezentowane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania. 

 
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdania finansowe, 

nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta – 
opisano w punkcie 25 niniejszego sprawozdania. 

 
7. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu 

zakończenia ostatniego roku obrotowego – zaprezentowane w punkcie 23 niniejszego sprawozdania. 

  
8. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branŜowe lub 

geograficzne – zaprezentowane w punkcie 10 niniejszego sprawozdania. 
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29. Zatwierdzenie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego 

 
Niniejsze skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Libet S.A. w dniu 10 maja 2013 roku. 
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Prezes Zarządu  Członek Zarządu  

 


