
  
 

Prognoza wyników działalności Gekoplast S. A. w 2017 r. została sporządzona w oparciu o własne założenia dotyczące 

rozwoju rynku, na którym działa Spółka.  

Przyjęto założenie, że nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki prowadzenia działalności gospodarczej,  

w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie będą miały miejsca niezależne od Spółki 

wydarzenia, które w sposób istoty mogłyby ograniczyć popyt na produkty oferowane przez Spółkę. 

Kluczowym elementem prognozy na 2017 jest wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów o 11 %  

w stosunku do zrealizowanej sprzedaży w 2016 roku., wynikający ze zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych 

uzyskanych poprzez zrealizowane w ostatnich latach inwestycje. 

W przygotowanej prognozie przyjęto następujące założenia:  

 ze stronu odbiorców i dostawców nie nastąpią żadne działania, które wpływałyby na poziom realizowanych marż,  

 poziom kursu PLN/EUR nie ulegnie znaczącym zmianom do końca 2017 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 stabilny  

z tendencjami wzrostowymi w prognozowanym okresie, 

 ceny rynkowe produktów pozostaną w zbliżonej relacji do cen materiałów podstawowych jak  

w poprzednich okresach, 

 nie nastąpią istotne zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia. W okresie letnim Spółka planuje zatrudnić 

dodatkowych pracowników na umowy krótkoterminowe lub poprzez agencje pracy współpracujące ze Spółką, 

 w pozostałych przychodach operacyjnych Spółka założyła miesięczny odpis ujemnej wartości firmy oraz rozliczenie 

otrzymanych dotacji, na poziomach zbliżonych do realizacji w 2016 roku, 

 koszty finansowe przyjęto na podstawie aktualnego stanu kredytów nie zakładając znaczących zmian  

w warunkach kredytowania lub poziomu zadłużenia. 

Na bazie w/w założeń, uwzględniając wszelką dostępną wiedzę i doświadczenie, sporządzone zostały prognozy 

działalności Spółki w 2017 r., których efektami będą w szczególności: 

 wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2017 w stosunku do szacowanej wartości za 2016 r.*  

o 11% do poziomu 100,6 mln zł, w tym: 

 wzrost przychodów ze sprzedaży płyt komórkowych i wyrobów z płyt komórkowych o ok. 9,3%,  

 wzrost przychodów ze sprzedaży płyt pełnych i wyrobów z płyt pełnych ok 15%,  

 wzrost przychodów ze sprzedaży layerpadów o 19%. 

 sprzedaż wyrobów wtryskowych oraz rozdmuchowych będzie na zbliżonym poziomie jak w roku 2016*. 

W prognozie założono także, że Spółka nie planuje uzyskać znaczących przychodów finansowych  

w prognozowanym okresie jak również nie planuje istotnych pozycji w pozostałych kosztach operacyjnych.  

Prognozy sporządzone zostały w wartościach nominalnych. 

Szacunkowe wyniki za 2016 r.* i prognoza wyników na 2017 r. 

[tys. zł] 2016* 2017 

Przychody netto ze sprzedaży 90 574 100 656 

EBITDA** 11 279 14 471 

EBIT** 7 948 9 292 

Wynik brutto 7 118 8 713 

Wynik netto 6 152 7 057 

 

* szacowane wartości za 2016 to dane za 2016 r., które mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie, w szczególności 

w procesie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016. Dane opublikowane zostały przez Emitenta w RB 

Nr 2/2017 z dnia 10.02.2017 r. 

**EBITDA obliczony został poprzez skorygowanie wyniku z działalności operacyjnej (EBIT)  o odpisy amortyzacyjne. EBITDA nie jest 

miernikiem jednolitym lub ustandaryzowanym w związku z czym pomiędzy różnymi raportującymi spółkami mogą występować istotne 

różnice w sposobie jego obliczania 

 


