
Informacja nt. prognoz finansowych 

 

Spółka LiveChat Software S.A. opublikowała prognozy finansowe w Prospekcie Emisyjnym, który 

został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. 

Poniżej zamieszczamy tabele z informację nt. prognoz, ich zmian, oraz wykonania. 

Prognoza na 2013 r. obr. (zakończony 31 marca 2014 r.) 

 

tys. PLN Prognoza Znormalizowany 
wynik* 

Wynik Stopień realizacji 
(wynik 

znormalizowany) 

Przychody ze 
sprzedaży 

17 896 

 
18 941 

 
18 941 

 
105,8% 

 

EBITDA 12 629 

 
13117 

 
12 614 

 
103,9% 

 

Zysk netto 9 829 

 
10 203 

 
9 700 

 
103,8% 

 

*normalizacja o jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Emitenta 

 

Prognoza na 2014 r. obr. (zakończony 31 marca 2015 r.) 

tys. PLN Prognoza Wynik Stopień realizacji 

Przychody ze 
sprzedaży 

25 317 33 044 130,5% 

EBITDA 18 948 24 038 126,9% 

Zysk netto 14 904 18 509 124,2% 

 

Założenia do prognozy finansowej  

Prognoza wyników Grupy za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2015 r. w 

zakresie czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów zarządzających lub nadzorczych 

Emitenta została oparta na poniższych założeniach:  

I. Przychody Grupy zostały oszacowane w oparciu o dalszy wzrost liczby klientów przy 

zachowaniu dotychczasowej struktury opłat za oferowane usługi.  

II. Koszty działalności operacyjnej Grupy zostały oszacowane w oparciu o rzeczywiste dane 

historyczne. Założono wzrost kosztów świadczeń pracowniczych w związku ze zwiększeniem 

liczby osób współpracujących ze Spółką, jak również z inflacyjnym wzrostem wynagrodzeń. 

Założono ponadto, iż ceny świadczeń i usług, z których korzysta Emitent, nie będą wyższe niż  

w 2013 r. obr. 

III. Przychody finansowe z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych zostały 

oszacowane na podstawie oprocentowania na poziomie 1,5% w skali roku.  

IV. Nie przewidywało się zmian stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków 

trwałych w prognozowanym okresie.  



V. Nie planowano zaciągania zobowiązań finansowych.  

VI. Prognozowany cykl konwersji gotówki miał być równy historycznym wartościom w okresie 

objętym prognozą.  

Prognoza wyników Grupy za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2015 r. w 

zakresie czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów członków organów 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta została oparta na poniższych założeniach:  

I. W prognozie założono, że stawki podatków dochodowego i VAT w Polsce pozostaną na 

dotychczasowym poziomie, a polityka podatkowa oraz dotycząca obrotu handlowego z 

zagranicą, które mają znaczenie dla prognozy przychodów i uzyskiwanych wyników Grupy, 

nie ulegną zmianie.  

II. W prognozie założono, że nie wystąpią znaczne wahania ogólnoświatowej sytuacji 

makroekonomicznej i związanego z nimi popytu na usługi świadczone przez Grupę, w 

stosunku do aktualnej sytuacji.  

III. Wahania kursów walut względem złotego mają wpływ na poziom przychodów uzyskiwanych 

ze sprzedaży oprogramowania w formie usługi. W prognozie przyjęto kurs pary walutowej 

USD/PLN na poziomie 3,08. Kursy innych walut nie mają istotnego wpływu na działalność 

Grupy.  

IV. Prognozowana inflacja w latach obrotowych 2013 i 2014 wynosiła 2,5%.  

V. Przy sporządzaniu prognoz wyników założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne 

warunki prowadzenia działalności gospodarczej Grupy.  

VI. Przyjęto, iż nie wystąpią żadne zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na 

sytuację ekonomiczną Grupy.  

 


