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ANEKS NR 1 

Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. 

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO VISTULA GROUP S.A. 

 

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO 

W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Vistula Group S.A. został sporządzony w związku z opublikowaniem przez 
Emitenta w dniu 14 listopada 2013 r. śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za III kwartał 
2013 r.  

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odniesienie śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy 
Emitenta za III kwartał 2013 r. (dalej: Raport za III kwartał 2013 r.). 

Dokonuje się następujących uzupełnień w Prospekcie: 

str. 8, pkt B4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na 
emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność - dodaje się: 

W III kwartale 2013 r. istotny jednorazowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta miało Refinansowanie Zadłużenia. 
Całkowita spłata zobowiązań (wierzytelności) objętych ugodami, w wyniku której Emitent uzyskał dodatkową redukcję 
zadłużenia na poziomie ponad 50 mln zł brutto, po odliczeniu wszelkich kosztów, przyniosła jednorazowy zysk operacyjny na 
poziomie 9,9 mln zł (rozliczenie poręczeń udzielonych za byłą spółkę zależną) oraz jednorazowy zysk netto na poziomie 
34,9 mln zł (rozliczenie zobowiązań kredytowych w wyniku na działalności finansowej). 

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta wyniosły ogółem 90,7 mln zł (wzrost o 0,6% w stosunku do III kwartału 2012 r.), 

przy czym segment odzieżowy przyniósł 53,2 mln zł (spadek o 2,2%, m.in. z uwagi na znaczący spadek sprzedaży marki 

Deni Cler), natomiast segment jubilerski przyniósł 35,8 mln zł (wzrost o 4,7%). Kontynuowany był wzrostowy trend w 

obszarze realizowanych marż brutto: w segmencie odzieżowym marża wyniosła 53,1% wobec 50,9% w III kwartale 2012 r., 

natomiast w segmencie jubilerskim marża zwiększyła się do 51,7% z poziomu 50,2% w analogicznym okresie 2012 r. 

Utrzymująca się wzrostowa tendencja w segmencie jubilerskim, z uwagi na sezonowość sprzedaży z maksimum 

przypadającym na okres IV kwartału, jest istotna zarówno dla wyników segmentu, jak i całej Grupy Emitenta. 

Poziom cen sprzedaży w Grupie Emitenta nie uległ istotnym zmianom. Równocześnie z uwagi na przygotowanie do 

sezonowego wzrostu sprzedaży w IV kwartale roku, Grupa Emitenta zanotowała nominalny przyrost wartości zapasów oraz 

pogorszenie wskaźnika obrazującego zarządzanie zapasami. Koszty ogólnego zarządu stanowiły 12,8% przychodów ze 

sprzedaży w III kwartale 2013 r. wobec 11,3% w III kwartale 2012 r. (głównie z uwagi na jednorazowe koszty zamknięcia 

restrukturyzacji zadłużenia, w kwocie 1,2 mln zł), natomiast koszty sprzedaży wyniosły 37,8 mln zł i były wyższe o 6,8% w 

stosunku do poziomu z III kwartału 2013 r.  

 

str. 9, pkt B7 po Tabeli Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta (tys. zł) - dodaje 
się tabelę: 

Tabela. Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za III kwartał 2013 i III kwartał 
2012 r. (tys. zł) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Przychody ze sprzedaży 90 670 90 094 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 948 45 352 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 7 641 -22 

Amortyzacja 2 727 3 038 

Przychody finansowe 38 596 824 

Koszty finansowe 10 228 5 334 
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Zysk (strata) brutto 36 009 -4 532 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 30 062 1 360 

Aktywa razem 610 787 629 232 

Aktywa trwałe, w tym: 423 166 435 687 

Inne wartości niematerialne 115 212 115 802 

Wartość  firmy 244 143 244 143 

Aktywa obrotowe, w tym: 187 621 193 545 

Zapasy 160 612 163 542 

Kapitał własny, w tym: 399 568 324 573 

Kapitał podstawowy 37 003 29 003 

Zobowiązania i rezerwy razem 211 219 304 659 

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 130 136 152 967 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 129 500 0 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 152 594 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 74 163 127 944 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 7 301 16 849 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych 0 7 713 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 11 551 50 000 

Przepływy netto z działalności operacyjnej, w tym:  -4 385 -9 216 

Inne korekty (otrzymane odsetki i dywid., podwyższenie kapitału, wycena opcji) -38 429 -163 

Odsetki zapłacone  -2 005 -4 575 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej, w tym: -2 649 -1 037 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 757 -1 559 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 894 3 875 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 
pieniężnych -3 140 -6 378 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,21 0,01 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,30 2,42 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  2,18 2,22 

Źródło: Śródroczne  informacje finansowe Grupy Emitenta. 

 

str. 12, pkt B7 podtytuł Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Grupy Emitenta - dodaje 
się na końcu: 

W III kw. 2013 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7 641 tys. zł i był istotnie wyższy od zysku operacyjnego z III kw. 
2012 r., należy jednak zwrócić uwagę iż zawiera on zarówno koszty jak i przychody związane z Refinansowaniem 
Zadłużenia, w tym całkowitym rozliczeniem poręczeń udzielonych za Galerię Centrum Sp. z o.o. Wynik operacyjny 
wygenerowany w III kw. 2013 r. został powiększony po stronie przychodów o zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania 
rezerw na przyszłe zobowiązania (poręczenia udzielone za Galerię Centrum) w kwocie 14,2 mln zł. Po stronie kosztowej 
najważniejszymi pozycjami były: koszt zapłaconych poręczeń  za Galerię Centrum Sp. z o.o. w wysokości 3 mln zł oraz 
odpisy aktualizacyjne wartość zapasów Spółki DCG, zarządzającej marką Deni Cler (1 mln zł).  

Czynnikiem zwiększającym poziom zysku brutto w III kw. 2013 r. była działalność finansowa, która to podobnie jak 
działalność operacyjna zawiera w sobie skutki Refinansowania Zadłużenia. Łączny dodatni wynik Refinansowania 
Zadłużenia na działalności finansowej wyniósł 31,7 mln zł.  Umorzenie wartości zobowiązania w kwocie 38,4 mln zł zostało 
pomniejszone o korektę dotychczasowej wyceny (5,5 mln zł) oraz dodatkowe koszy i prowizje związane z pozyskaniem 
nowego oraz spłatą starego zadłużenia finansowego. Wobec powyższego zysk brutto w III kw. 2013 r. wyniósł 36 009 tys. zł 
a zysk netto 30 062 tys. zł. 

W III kw. 2013 r. nastąpiła znacząca zmiana struktury finansowania Grupy Emitenta (w związku z Refinansowaniem 
Zadłużenia) na korzyść kapitału własnego w porównaniu zarówno do końca III kwartału 2012 r., jak i końca I półrocza 2013 r. 
Kapitał własny w wyniku emisji Akcji serii M oraz akumulacji zysków wzrósł do wysokości 399 568 tys. zł. Jednocześnie 
wyemitowano obligacje serii D, które wraz ze środkami z emisji Akcji serii M oraz środkami własnymi pozwoliły na spłatę 
zadłużenia kredytowego wobec Grupy BNP oraz wykup obligacji serii C. Obecnie, poza finansowaniem obrotowym, jedynym 
zadłużeniem finansowym Grupy Emitenta są zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii D w kwocie 140 mln zł. Obligacje 
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serii D są obligacjami długoterminowymi z terminem wykupu w 2018 r. Jednocześnie, w grudniu każdego roku realizowany 
będzie częściowy ich wykup na poziomie 10,5 mln zł. 

Wzrost wartości zapasów w III kw. 2013 r. w stosunku do końca I pół. 2013 r. wynikał z sezonowości sprzedaży. 

W III kw. 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 4 385 tys. zł. 
Największy ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miały inne korekty (umorzenie kredytów) w wysokości -38 429 tys. 
zł). Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w III kw. 2013 r. spowodowała wypływ gotówki w wysokości 2 649 tys. zł. 
Poniesione zostały wydatki w wysokości 2 761 tys. zł głównie na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne. W wyniku działalności finansowej środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 3 894 tys. zł. Wpływy w 
wysokości 172 303 tys. zł pochodziły głównie z wyemitowania obligacji długoterminowych serii D o wartości nominalnej 140 
mln zł oraz emisji 40.000.000 Akcji serii M. Z kolei wypływ środków pieniężnych w kwocie 167 409 tys. zł spowodowany był 
spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 118 230 tys. zł (głównie wobec Grupy BNP) oraz przedterminowym wykupem obligacji 
serii C (50 000 tys. zł). Łącznie środki pieniężne na koniec III kw. 2013 r. zmniejszyły się o 3 140 tys. zł a ich stan na koniec 
okresu wyniósł 7 300 tys. zł. 

 

str. 38, pkt 3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE - dodaje się: 

Wybrane dane finansowe Emitenta opracowane zostały także na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za III kwartał 2013 r., które nie było poddane ani badaniu, ani przeglądowi biegłego rewidenta.” 

 

str. 38-39, pkt 3 po Tabeli. Wybrane dane rachunku zysku i strat Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz za I pół. 
2013 r. i I pół. 2012 r. (w tys. zł) - dodaje się tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Wybrane dane rachunku zysku i strat Grupy Emitenta za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Przychody ze sprzedaży 90 670 90 094 

Koszt własny sprzedaży 43 722 44 742 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 948 45 352 

Pozostałe przychody operacyjne 14 904 1 805 

Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 3 

Koszty sprzedaży 37 787 35 367 

Koszty ogólnego zarządu 11 599 10 201 

Pozostałe koszty operacyjne 4 837 1 614 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 641 -22 

Przychody finansowe 38 596 824 

Koszty finansowe 10 228 5 334 

Strata na sprzedaży spółek zależnych - - 

Zysk na sprzedaży spółek zależnych - - 

Zysk (strata) brutto 36 009 -4 532 

Podatek dochodowy 5 947 -5 892 

Zysk (strata) roku obrotowego 30 062 1 360 

Przypisany do podmiotu dominującego 30 062 1 360 

Przypisany do kapitałów mniejszości - - 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 140 383 364 115 916 408 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 149 820 364 127 980 075 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
  - podstawowy 0,21 0,01 

- rozwodniony 0,20 0,01 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta. 
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str. 39-40, pkt 3 po Tabeli. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz za I pół. 2013 
r. i I pół. 2012 r. (w tys. zł) - dodaje się tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Emitenta za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Aktywa 
  Aktywa trwałe 423 166 435 687 

Inne wartości niematerialne 115 212 115 802 

Wartość  firmy 244 143 244 143 

Rzeczowe aktywa trwałe 49 066 51 226 

Nieruchomości inwestycyjne 874 874 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - 

Należności długoterminowe  1 102 1 569 

Udziały i akcje 34 34 

Inne inwestycje długoterminowe 4 4 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 731 22 035 

Pozostałe aktywa trwałe - - 

Aktywa obrotowe 187 621 193 545 

Zapasy 160 612 163 542 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 437 22 001 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 300 6 594 

Pozostałe aktywa obrotowe 1 272 1 408 

Aktywa razem 610 787 629 232 

   Pasywa 
  Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 399 568 324 573 

Kapitał podstawowy 37 003 29 003 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - 

Pozostałe kapitały 10  441 10 293 

Zyski zatrzymane 317 646 281 617 

Wynik finansowy roku bieżącego 34 478 3 660 

Kapitały mniejszościowe - - 

Kapitał własny razem 399 568 324 573 

Zobowiązania długoterminowe 130 136 152 967 

Kaucje 81 81 

Zobowiązania z tytułu leasingu 555 292 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 129 500 0 

Kredyty i pożyczki długoterminowe - 152 594 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 482 1 106 

Rezerwy długoterminowe 309 13 441 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 130 927 167 514 

Zobowiązania krótkoterminowe 74 163 127 944 

Zobowiązania z tytułu leasingu 143 119 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 55 168 53 263 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 7 301 16 849 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych - 7 713 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 11 551 50 000 

Rezerwy krótkoterminowe 6 129 9 201 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 80 292 137 145 

Zobowiązania i rezerwy razem 211 219 304 659 

Pasywa razem 610 787 629 232 

Wartość księgowa 399 568 324 573 

Liczba akcji 173 861 625 133 861 625 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,3 2,42 
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Rozwodniona liczba akcji 183 298 625 145 925 292 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  2,18 2,22 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta. 

 

str. 40-41, pkt 3 po Tabeli. Wybrane dane przepływów pieniężnych Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz za I pół. 
2013 r. i I pół. 2012 r. (w tys. zł) - dodaje się tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Wybrane dane przepływów pieniężnych Grupy Emitenta za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  Zysk (strata) netto 30 062 1 360 

Korekty: 
  Amortyzacja 2 727 3 038 

Zysk (strata) na inwestycjach  -12 -4 

Koszty z tytułu odsetek 2 005 4 575 

Zmiana stanu rezerw -13 887 -914 

Zmiana stanu zapasów -4 438 -10 845 

Zmiana stanu należności 4 932 406 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 660 -2 094 

Inne korekty (otrzymane odsetki i dywidendy, podwyższenie kapitału, wycena opcji) -38 429 -163 
Środki pieniężne wygenerowane w działalności operacyjnej  -2 380 -4 641 

Podatek dochodowy zapłacony  - - 

Odsetki zapłacone  -2 005 -4 575 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -4 385 -9 216 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  Otrzymane odsetki  1 90 

Wpływy ze sprzedaży inwestycji przeznaczonych do obrotu - - 

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych 2 1 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 109 488 

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek  
  Nabycie wartości niematerialnych -4 -57 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 757 -1 559 

Nabycie aktywów finansowych w jednostkach zależnych - - 

Wydatki z tytułu sprzedaży spółki zależnej - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 649 -1 037 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
  Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitałów 171 750 17 586 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 553 140 

Spłaty kredytów i pożyczek -118 230 -13 751 

Wykup dłużnych papierów wartościowych -50 000 0 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -179 -100 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 894 3 875 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych -3 140 -6 378 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 10 440 12 972 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -6 -6 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  7 300 6 594 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta. 
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str. 59, pkt 6.1.1 po Tabeli. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta wg grup asortymentowych (tys. zł, %) - dodaje się 
tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta wg grup asortymentowych za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. (tys. zł, 
%) 

  III kw. 2013 III kw. 2012 III kw. 2013 III kw. 2012 

Odzież męska 39 254 37 476 43,3% 41,6% 

Odzież damska 7 801 10 416 8,6% 11,6% 

Akcesoria i buty 5 238 4 678 5,8% 5,2% 

Biżuteria  28 811 28 032 31,8% 31,1% 

Zegarki 7 031 6 211 7,8% 6,9% 

Usługi szycia / przerobu 200 1 796 0,2% 2,0% 

Pozostałe* 2 335 1 485 2,6% 1,6% 

RAZEM 90 670 90 094 100% 100% 

Źródło: Emitent 

 

str. 60, pkt 6.1.1 nad Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta w podziale na sieci sprzedaży głównych marek 
(tys. zł,  %) – dodaje się akapit: 

W III kwartale 2013 r. łącznie segment odzieżowy przyniósł Grupie Emitenta przychody w wysokości 53 225 tys. zł, tj. 
nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie 2012 r., natomiast segment jubilerski przychody w wysokości 35 842 tys. zł., 
tj. 5% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Odzież męska wraz z akcesoriami zapewniła ponad 49% przychodów ze 
sprzedaży Grupy Emitenta, zaś druga główna grupa – biżuteria wraz z zegarkami – 39,6% przychodów. Udział 
niskomarżowych przychodów ze sprzedaży usługi szycia dla zewnętrznych kontrahentów został ograniczony do 
symbolicznych 0,2% przychodów ogółem. 

 

str. 60, pkt 6.1.1 po Tabeli. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta w podziale na sieci sprzedaży głównych marek (tys. 
zł,  %) - dodaje się tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta w podziale na sieci sprzedaży głównych marek za III kwartał 2013 i III kwartał 
2012 r. (tys. zł,  %) 

  III kw. 2013 III kw. 2012 III kw. 2013 III kw. 2012 

W.KRUK* 35 842 34 243 39,5% 38,0% 

Vistula 28 247 25 758 31,2% 28,6% 

Deni Cler 7 801 10 416 8,6% 11,6% 

Wólczanka 12 093 12 133 13,3% 13,5% 

Pozostała sprzedaż 6 687 7 544 7,4% 8,4% 

RAZEM 90 670 90 094 100% 100% 

* Łącznie ze sprzedażą wszystkich marek zegarków, oferowanych w salonach W.KRUK 

Źródło: Emitent 
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str. 61, pkt 6.1.1 po Tabeli. Sieć sprzedaży detalicznej Grupy Emitenta – salony firmowe (sztuk, tys. m2) - dodaje się 
tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Sieć sprzedaży detalicznej Grupy Emitenta – salony firmowe na III kwartał 2013 (sztuk, tys. m2)  

 III kw. 2013 

 sztuk m2 

Salony i stoiska Vistula 74 9,32 

Salony i stoiska Wólczanka 77 4,52 

Salony i stoiska  W.KRUK 79 6,87 

Salony Deni Cler 33 3,4 

RAZEM  263 24,1 

Źródło: Emitent 

 

str. 62, pkt 6.1.1 po Tabeli. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta wg kanałów dystrybucji (tys. zł,  %) - dodaje się 
tabelę: 

Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta wg kanałów dystrybucji za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. (tys. zł, %) 

  
III kw. 2013 III kw. 2012 III kw. 2013 III kw. 2012 

Salony i stoiska firmowe 80 692 80 127 89,0% 88,9% 

Sklepy internetowe 3 291 2 423 3,6% 2,7% 

B2B (Hurt) 4 152 4 263 4,6% 4,7% 

Eksport / usługa szycia 200 1 796 0,2% 2,0% 

Pozostała sprzedaż 2 335 1 485 2,6% 1,6% 

RAZEM 90 670 90 094 100% 100% 

Źródło: Emitent 

 

str. 65, pkt 6.2 po Tabeli Przychody Grupy Emitenta w I półroczu 2013 roku i I półroczu 2012 roku (tys. zł) - dodaje 
się tabelę i akapit w brzmieniu: 

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w III kwartale 2013 roku i III kwartale 2012 roku (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

III kw. 2013 III kw. 2012 

tys. zł udział tys. zł udział 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 657 99,99% 90 080 99,99% 

Przychody z tytułu najmu nieruchomości 11 0,01% 12 0,01% 

Przychody z tytułu najmu pozostałego majątku trwałego 2 0,00% 2 0,00% 

Razem przychody ze sprzedaży 90 670 100% 90 094 100% 

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

W III kw. 2013 r. segment odzieżowy odpowiadał za 58,7% udziału w przychodach ze sprzedaży (spadek o 1,7 pp. 
w stosunku do III kw. 2012 r.), natomiast segment jubilerski za 39,5% (wzrost o 1,5 pp. w stosunku do III kw. 2012 r.). 
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str. 65, pkt 6.2 po Tabeli. Przychody Grupy Emitenta w I półroczu 2013r. i I półroczu 2012r. w podziale na segmenty 
działalności (tys. zł) - dodaje się tabele w brzmieniu: 

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w III kwartale 2013 roku i III kwartale 2012 roku w podziale na segmenty 
działalności (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

III kw. 2013 III kw. 2012 

tys. zł udział tys. zł udział 

Segment odzieżowy 53 225 58,7% 54 428 60,4% 

Segment jubilerski 35 842 39,5% 34 243 38,0% 

Nieprzypisane 1 603 1,8% 1 423 1,6% 

Razem przychody ze sprzedaży  90 670 100% 90 094 100% 

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

 

str. 66, pkt 6.2 – po Tabeli. Przychody Grupy Emitenta w latach 2010 – 2012 oraz w I półroczu 2013 roku i I półroczu 
2012 roku w podziale na rynki geograficzne (tys. zł) - dodaje się tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w III kwartale 2013 roku i III kwartale 2012 roku w podziale na rynki geograficzne 
(tys. zł) 

Wyszczególnienie 

III kw. 2013 III kw. 2012 

tys. zł udział tys. zł udział 

Przychody ze sprzedaży krajowej 90 470 99,78% 88 298 98,01% 

Przychody ze sprzedaży eksportowej*      200 0,22% 1 796 1,99% 

Razem przychody ze sprzedaży  90 670 100% 90 094 100% 

 (*) realizowane przez Grupę Emitenta usługi przerobu uszlachetniającego rozliczane w walutach obcych w rozumieniu przepisów 

prawnych nie są zaliczane do eksportu  

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 73-74, pkt 6.3 - dodaje się akapit przedostatni: 

Refinansowanie Zadłużenia ujęte zostało w głównej mierze w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za III kwartał 2013 
r., w tym miało istotny jednorazowy wpływ na wyniki finansowe. Na skutek całkowitej spłaty zobowiązań (wierzytelności) 
objętych ugodami w ramach Refinansowania Zadłużenia Emitent uzyskał dodatkową redukcję zadłużenia na poziomie ponad 
50 mln zł brutto. Realizacja ugód oraz przedterminowy wykup obligacji serii C obniżyły poziom zadłużenia finansowego 
Emitenta łącznie o ponad 80 mln zł. Z tytułu realizacji powyższych ugód, po odliczeniu wszelkich kosztów, Emitent osiągnął 
jednorazowy zysk operacyjny na poziomie 9,9 mln zł (rozliczenie poręczeń udzielonych za byłą spółkę zależną) oraz 
jednorazowy zysk netto na poziomie 34,9 mln zł (rozliczenie zobowiązań kredytowych). 

 

str. 81-82, pkt 9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ - dodaje się: 

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Emitenta został sporządzony także na podstawie śródrocznego 
sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi, które nie było poddane ani badaniu, ani 
przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

 

str. 82, pkt 9.1 - na końcu pierwszego akapitu dodaje się: 

W okresie III kw. 2013 r. Grupa Emitenta wypracowała zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto oraz zysk netto, podczas 
gdy w analogicznym okresie rok wcześniej Grupa Emitenta poniosła stratę z działalności operacyjnej, stratę brutto oraz zysk 
netto. 
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str. 82 pkt. 9.1 pod Tabelą. Wyniki finansowe Grupy Emitenta w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku (w tys. zł) 
dodaje się: 

Tabela. Wyniki finansowe Grupy Emitenta w III kw. 2013 roku oraz w III kw. 2012 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Przychody netto ze sprzedaży 90 670 90 094 

Zysk / strata brutto ze sprzedaży 46 948 45 352 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 7 641 -22 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 10 368 3 016 

Zysk / strata brutto 36 009 -4 532 

Zysk / strata netto 30 062 1 360 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

 

str. 84 , pkt. 9.1 – po drugim akapicie dodaje się: 

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w III kw. 2013 r. wyniosły 90 670 tys. zł i były o 0,6% wyższe od przychodów 
osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten był wynikiem wyższej sprzedaży w segmencie 
jubilerskim (o 4,7% w stosunku do III kw. 2012 r.) oraz niższej sprzedaży w segmencie odzieżowym (o 2,2% w stosunku do 
III kw. 2013 r.). W segmencie odzieżowym spadek sprzedaży wynikał głównie ze spadku sprzedaży w marce Deni Cler 
(spadek o 2,6 mln zł tj. o 25%). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie przychodów w tym segmencie była 
trwała tendencja ograniczenia przychodów kanału usług przerobowych oraz spadek sprzedaży hurtowej (o 0,9 mln zł tj. o 
11,4%). Spadki sprzedaży w marce Deni Cler związane były z kontynuacją niekorzystnych trendów wyprzedażowych kolekcji 
wiosenno-letniej, jak również opóźnionym startem i nie najlepszym przyjęciem kolekcji jesiennej. W wyniku wprowadzonych 
działań naprawczych w obszarze najnowszej kolekcji Deni Cler Emitent oczekuje ograniczania negatywnych tendencji 
sprzedażowych w IV kw. 2013 roku. Wzrost sprzedaży zanotowała natomiast marka Vistula (wzrost o 2,5 mln zł tj. o 9,7%). 
Niekorzystne trendy sprzedażowe segmentu, związane z marką Deni Cler, zostały skompensowane na poziomie marży 
brutto ze sprzedaży, której wartość w III kwartale 2013 roku wyniosła 28,3 mln zł (53,1 %) w stosunku do 27,7 mln zł (50,9%) 
w III kwartale 2012 roku. Przy stabilnych kosztach operacyjnych segmentu wynik operacyjny III kwartału wyniósł 6,9 mln zł i 
był o 0,7 mln zł (tj. o 11,1%) wyższy niż wynik osiągnięty w III kwartale 2012 roku. W III kwartale 2013 roku przychody Grupy 
ze sprzedaży w segmencie jubilerskim wyniosły 35,8 mln zł i były o 1,6 mln zł wyższe od przychodów III kwartału 2012 roku. 
Wzrost sprzedaży w segmencie jubilerskim można wiązać z lepszymi nastrojami konsumentów (wzrost liczby klientów) przy 
jednocześnie niższych cenach zakupu surowców i towarów w tym segmencie. Wobec czego poprawie uległ wskaźnik marży 
brutto na sprzedaży segmentu jubilerskiego, który uległ zwiększeniu do poziomu 51,7% z 50,2% w analogicznym okresie 
roku poprzedniego. Jednocześnie powierzchnia sprzedaży segmentu jubilerskiego i koszty z nią związane w III kwartale 
2013 roku nie uległy znaczącemu zwiększeniu w stosunku do zeszłego roku. Biorąc pod uwagę powyższe tendencje wynik 
operacyjny segmentu jubilerskiego wyniósł 5,1 mln zł i był o 0,4 mln zł (tj. o 7,8%) wyższy od wyników osiągniętych w III kw. 
2012 roku. Należy zaznaczyć, że okres IV kwartału z uwagi na sezonowość sprzedaży jest kluczowy pod względem zarówno 
sprzedaży segmentu jak i wyników podstawowej działalności operacyjnej Grupy Emitenta. Zysk brutto ze sprzedaży w III kw. 
2013 r. wyniósł 46 948 tys. zł (wzrost o 3,5% w stosunku do III kw. 2012 r.). Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, dystrybucji oraz koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne wyniosły 97 945 tys. zł, co oznacza 
wzrost o 6,5% w stosunku do III kw. 2012 r. Wzrost powyższych kosztów wynikał przede wszystkim z istotnego wzrostu 
pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do III kw. 2012 r., a także w mniejszym stopniu (wartościowo) ze wzrostu 
kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów ogólnego zarządu 
związany był bezpośrednio z kosztami Refinansowania Zadłużenia, jakie Grupa Emitenta poniosła w III kw. 2013 r. 
Pozostałe koszty operacyjne w III kw. 2013 r. wyniosły 4,8 mln zł wobec 1,6 mln rok wcześniej. Głównymi składnikami 
pozostałych kosztów operacyjnych w III kw. 2013 r. był koszt zapłaconych poręczeń  za Galerię Centrum Sp. z o.o. w 
wysokości 3 mln zł oraz odpisy z tytułu zapasów marki Deni Clear (1 mln zł). .Koszty ogólnego zarządu w okresie III kwartału 
2013 r. wyniosły 11,6 mln zł w stosunku do 10,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. co stanowi wzrost o 13,7%. Koszty 
sprzedaży w III kw. 2013 r. wyniosły 37,8 mln zł i były wyższe o 2,4 mln zł (wzrost 6,8%) w stosunku do kosztów 
poniesionych w analogicznym okresie 2012 r. Istotny wpływ na wynik operacyjny w III kw. 2013 r. miały pozostałe przychody 
operacyjne, które wyniosły 14,9 mln zł (wobec 1,8 mln zł w III kw. 2012 r.). Na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych 
miało wpływ jednorazowe zdarzenie w postaci rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania (poręczenia udzielone za 
Galerię Centrum) w kwocie 14,2 mln zł. W związku z powyżej opisanymi zdarzeniami jednorazowymi, związanymi z 
Refinansowaniem Zadłużenia, zysk z działalności operacyjnej w III kw. 2013 r. wyniósł 7 641 tys. zł (wobec straty w III kw. 
2012 r. w wysokości 22 tys. zł). Czynnikiem zwiększającym poziom zysku brutto w tym okresie była działalność finansowa, 
która to podobnie jak działalność operacyjna zawiera w sobie skutki Refinansowania Zadłużenia. Łączny dodatni wynik 
Refinansowania Zadłużenia na działalności finansowej wyniósł 31,7 mln zł. Przy przychodach finansowych na poziomie 
38 596 tys. zł Grupa Emitenta poniosła koszty finansowe w wysokości 10 228 tys. zł. Wzrost przychodów finansowych o 
blisko 38 mln zł, w stosunku do III kw. 2012 r., jest wynikiem umorzenia zobowiązania kredytowego wobec BNP Paribas 
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Bank Polska S.A. w wysokości 38 451 tys. zł zgodnie z warunkami Refinansowaniem Zadłużania. Koszty finansowe w III kw. 
2013 r. wyniosły 10 228 tys. zł wobec 5 334 tys. zł w III kw. 2012 r. Na wzrost kosztów finansowych w III kw. 2013 r. miała 
wpływ przede wszystkim korekta wyceny zobowiązań kredytowych wobec Grupy BNP  w wysokości 5,5 mln zł oraz 
dodatkowe koszy i prowizje związane z pozyskaniem nowego oraz spłatą starego zadłużenia w kwocie 1,3 mln zł (dotyczy 
kosztów Refinansowania Zadłużenia w tym głównie kosztów emisji obligacji serii D). Ponadto na koszty finansowe składały 
się odsetki od kredytów w wysokości 1 652 tys. zł, odsetki od obligacji w wysokości 1 388 tys. zł, prowizje od kredytów i 
gwarancji w wysokości 480 tys. zł oraz odsetki od zobowiązań 113 tys. zł. Zysk brutto w III kw. 2013 r. wyniósł 36 009 tys. zł 
(wobec straty brutto 4 532 tys. zł w III kw. 2012 r.) a zysk netto 30 062 tys. zł (wobec zysku netto 1 360 tys. zł w III kw. 2012 
r. - w tym okresie istotne znacznie miało uzyskanie przez Spółkę dodatkowej tarczy podatkowej związanej ze sprzedażą 
jednego z byłych podmiotów zależnych, co spowodowało zwiększenie zysku netto w III kw. 2012 o kwotę 5,9 mln zł (podatek 
dochodowy), transakcja ta nie wiązała się z bezpośrednimi istotnymi przepływami gotówkowymi). W III kw. 2013 r. Grupa 
Emitenta skorzystała z rozliczenia tarczy podatkowej uzyskanej w latach poprzednich. Na skutek Refinansowania Zadłużenia 
rozliczone zostało aktywo z tytułu podatku odroczonego w kwocie 6,8 mln zł (strata na sprzedaży Galerii Centrum Sp. z 
o.o.). Łączny wpływ Refinansowania Zadłużenia na poziom zysku netto w III kw. 2013 r. wyniósł  34,9 mln zł. 

 

str. 86 , pkt 9.1.1 - dodaje się: 

Tabela. Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta w III kw. 2013 roku oraz w III kw. 2012 roku 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Rentowność sprzedaży (brutto) 51,8% 50,3% 

Rentowność (operacyjna) EBIT 8,4% 0,0% 

Rentowność EBITDA 11,4% 3,3% 

Rentowność brutto 39,7% -5,0% 

Rentowność netto 33,2% 1,5% 

Rentowność aktywów (ROA) 4,9% 0,2% 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 7,5% 0,4% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

W okresie objętym śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi za III kw. 2013 r. wszystkie wskaźniki rentowności uległy 
zdecydowanej poprawie w stosunku do III kw. 2012 r.  

Rentowność sprzedaży (brutto) wyniosła 51,8% (w III kw. 2013 r.) wobec 50,3% (w III kw. 2012 r.). Rentowność EBIT 
wzrosła z 0,0% (w III kw. 2012 r.) do 8,4% (w III kw. 2013 r.), a rentowność EBITDA do 11,4% (w III kw. 3,3%). Wzrost 
rentowności sprzedaży (brutto) w III kw. 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniejszego był pochodną 
spadku kosztów własnych sprzedaży. Natomiast wzrost pozostałych wskaźników rentowności: operacyjnej, EBIDTA, 
rentowności brutto, netto, ROA i ROE jest związany głównie z jednorazowym dodatnim wpływem Refinansowania 
Zadłużania, które zostało przeprowadzone w III kw. 2013 r. (dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 
działalności finansowej oraz spadek zadłużenia). 

 

str. 86, pkt 9.1.2 – pod Tabelą. Wskaźniki sprawności zarządzania w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku Grupy 
Emitenta (w dniach) dodaje się: 

Tabela. Wskaźniki sprawności zarządzania w III kw. 2013 roku oraz w III kw. 2012 roku Grupy Emitenta (w dniach) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Cykl rotacji zapasów 331 329 

Cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług 17 19 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług 88 84 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 86, pkt 9.1.2 – na końcu punktu dodaje się: 

Wskaźnik cyklu rotacji zapasów w III kw. 2013 r. wyniósł 331 dni, co oznacza wzrost o 2 dni w stosunku do analogicznego 
okresu rok wcześniej. Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w III kw. 2013 r. wyniósł 88 dni i był o 4 dni 
dłuższy, niż w III kw. 2011 r. oraz o 7 dni dłuższy niż w okresie I półrocza 2013 r. Cykl inkasa należności spadł do 17 dni w III 
kw. 2013 r. z 19 dni w III kw. 2012 r. oraz nie uległ zmianie w stosunku do I pół. 2013 r. Dzięki spadkowi cyklu należności 
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oraz wzrostowi cyklu zobowiązań Grupa Emitenta w III kw. 2013 r. zwiększyła cykl konwersji gotówki (cykl środków 
pieniężnych) w stosunku do III kw. 2012 r., co pozytywnie oddziałuje na zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Grupy 
Emitenta. 

 

str. 87, pkt 9.2.1 – pod Tabelą. Wyniki działalności operacyjnej w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku Grupy 
Emitenta (w tys. zł) dodaje się: 

Tabela. Wyniki działalności operacyjnej w III kw. 2013 roku oraz w III kw. 2012 roku Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie III kw. 2013 III kw. 2012 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  90 670 90 094 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 657 90 080 

Przychody netto z tytułu najmu nieruchomości oraz pozostałego majątku trwałego 13 14 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 43 722 44 742 

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 46 948 45 352 

Koszty sprzedaży 37 787 35 367 

Koszty ogólnego zarządu 11 599 10 201 

Pozostałe przychody operacyjne 14 904 1 805 
Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 3 

Pozostałe koszty operacyjne 4 837 1 614 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 641 -22 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

 

str. 89, pkt  9.2.1 - na końcu punktu dodaje się: 

W III kw. 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 90 670 tys. zł (wzrost o 0,6% w stosunku 
do III kw. 2012 r.) z czego 90 657 tys. zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody z 
tytułu najmu nieruchomości oraz pozostałego majątku trwałego wyniosły 13 tys. zł. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów wyniosły w tym okresie 43 722 tys. zł (spadek o 2,3% w stosunku do III kw. 2012 r.). Największy wpływ na 
spadek poziomu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów miał spadek kosztów zakupów surowców w 
stosunku do III kw. 2012 r. Zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 46 948 tys. zł (wzrost o 3,5% w stosunku do III 
kw. 2012 r.). Natomiast koszty sprzedaży w III kw. 2013 r. wyniosły 37 787 tys. zł (wzrost o 6,8% w stosunku do III kw. 2012 
r.). Na ich wzrost miały wpływ przede wszystkim wyższe koszty marketingu (organizacja pokazu), wyższy kurs walutowy 
EUR/PLN, co przełożyło się na wzrost kosztów związanych z najmem powierzchni handlowych, a także wzrost 
wynagrodzeń. Koszty ogólnego zarządu w III kw. 2013 roku wyniosły 11 599 tys. zł i były wyższe niż poziom kosztów 
ogólnego zarządu w III kw. 2012 r. o 13,7%. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikał z częściowego rozliczenia w tej 
pozycji kosztów związanych z zamknięciem procesu Refinansowania Zadłużenia. Kwota dodatkowego jednorazowego 
obciążenia kosztów ogólnego zarządu z tego tytułu wyniosła 1,2 mln zł. Ponadto koszty zarządu zostały obciążone kwotą 37 
tys. zł z tytułu utworzonej rezerwy, związanej z obowiązującym w Grupie Emitenta do końca 2014 r. programem 
motywacyjnym dla Zarządu i kluczowej kadry menadżerskiej. Główne kategorie kosztów rodzajowych w III kw. 2012 r. to: 
wartość sprzedanych towarów (43 631 tys. zł), usługi obce (24 498 tys. zł), koszt świadczeń pracowniczych (20 624 tys. zł) 
oraz zużycie surowców i materiałów (16 887 tys. zł). Głównym składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych w III kw. 
2013 r. w kwocie 14 904 tys. zł były przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania w kwocie 14,2  tys. zł 
(uzyskane dyskonto od wierzytelności – całkowite rozliczenie poręczeń udzielonych za Galerię Centrum Sp. z o.o., będących 
elementem Refinansowania Zadłużenia). Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4 837 tys. zł obejmowały przede wszystkim 
koszty zapłaconych poręczeń  za Galerię Centrum Sp. z o.o. w wysokości 3 mln zł oraz aktualizację wartości aktywów 
niefinansowych w kwocie 1 350 tys. zł (głównie z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasu Spółki DCG, 
zarządzającej marką Deni Cler w związku z notowanym spadkiem sprzedaży).Ostatecznie zysk operacyjny Grupy Emitenta 
w III kw. 2013 r. wyniósł 7 641 tys. zł (wobec straty 22 tys. zł w III kw. 2012 r.). 

 

str. 90 , pkt 9.2.3 – na końcu drugiego akapitu dodaje się: 

Szacunkowa kwota ryzyka walutowego za III kw. 2013 Grupy Emitenta z uwzględnieniem czynszów denominowanych w 
EUR to 19,1 mln EUR oraz 8,0 mln USD. 
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str. 90, pkt 10 ZASOBY KAPITAŁOWE - dodaje się: 

Analiza zasobów kapitałowych Grupy Emitenta została sporządzona także na podstawie śródrocznego sprawozdania 
finansowego za III kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi, które nie było poddane ani badaniu, ani przeglądowi 
przez biegłego rewidenta. 

 

str. 91, pkt 10.1 na końcu akapitu pierwszego dodaje się: 

W III kw. 2013 r. zaszła znacząca zmiana struktury finansowania Grupy Emitenta w porównaniu zarówno do końca III 
kwartału 2012 r. jak i końca I półrocza 2013 r. Kapitał własny na koniec III kw. 2013 wynosił 399 568 tys. zł co stanowiło 
65,4% sumy bilansowej (wzrost o 23% w stosunku do III kw. 2012 r. oraz wzrost o 13,8 punktów procentowych w strukturze 
bilansowej w stosunku do III kw. 2012 r. Wartość kapitału własnego na koniec III kw. 2013 r. jest historycznie najwyższa, 
biorąc pod uwagę analizowany okres lat 2010 – 2013, przy jednocześnie najniższym poziomie sumy bilansowej w wysokości 
610 787 tys. zł. 

 

str. 91, pkt 10.1 po Tabeli. Wartość i struktura pasywów Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 
roku - dodaje się: 

Tabela. Wartość i struktura pasywów Grupy Emitenta na koniec III kwartału 2013 r. oraz III kwartału 2012 r.  

Wyszczególnienie 

30.09.2013 30.09.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  399 568 65,4% 324 573 51,6% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 219 34,6% 304 659 48,4% 

Razem pasywa 610 787 100,0% 629 232 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 91, pkt 10.1 – po akapicie pierwszym dodaje się: 

Głównym składnikiem kapitału własnego Grupy Emitenta na koniec III kw. 2013 r. są zyski z lat ubiegłych, które wyniosły 
317 646 tys. zł (co stanowiło 79,5% kapitałów własnych) wobec 281 617 tys. zł na koniec III kw. 2012 r. 

 

str. 91, pkt 10.1 – po akapicie drugim dodaje się: 

Kapitał podstawowy na koniec III kw. 2013 r. wyniósł 37 003 tys. zł (9,3% kapitałów własnych) wobec 29 003 tys. zł na 
koniec III kw. 2012 r. oraz na koniec I pół. 2013 r. Jego wzrost na przestrzeni III kw. 2013 r. wynika z podwyższenia kapitału 
podstawowego Grupy Emitenta w drodze emisji 40.000.000 Akcji serii M o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie 
emisyjnej wynoszącej 0,80 zł każda w ramach subskrypcji prywatnej. Środki z emisji Akcji serii M wraz ze środkami z emisji 
obligacji serii D zostały przeznaczone na Refinansowanie Zadłużenia Grupy Emitenta. 

 

str. 91, pkt 10.1 – po akapicie trzecim dodaje się: 

Pozostałe kapitały Grupy Emitenta (związane z obowiązującymi w Spółce programami motywacyjnymi dla Zarządu i 
kluczowej kadry menadżerskiej) na koniec III kw. 2013 r. wyniosły 10 441 tys. zł (2,6% kapitałów własnych) wobec 10 293 
tys. zł na koniec III kw. 2012 r. 

 

str. 91, pkt 10.1 – po akapicie piątym dodaje się: 

Utrzymując tendencję z poprzednich okresów wartość kapitału własnego na koniec III kw. 2013 r. wzrosła. Wzrost o 23,1% w 
stosunku do III kw. 2012 r. wynika z emisji Akcji serii M oraz akumulacji wypracowanych zysków netto.  

 



Aneks do prospektu Vistula Group S.A. 

str. 13 

str. 92, pkt 10.1 – po Tabeli. Wartość i struktura kapitałów własnych Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I 
pół. 2012 roku dodaje się tabelę w brzmieniu: 

Tabela. Wartość i struktura kapitałów własnych Grupy Emitenta na koniec III kwartału 2013 r. oraz III kwartału 2012 r. 

Wyszczególnienie 

30.09.2013 30.09.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  399 568 100,0% 324 573 100,0% 

Kapitał podstawowy 37 003 9,3% 29 003 8,9% 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - 

Pozostałe kapitały  10 441 2,6% 10 293 3,2% 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  317 646 79,5% 281 617 86,8% 

Zysk (strata) netto 34 478 8,6% 3 660 1,1% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 93, pkt 10.1 – nad Tabelą. Wartość i struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta na koniec 
lat 2010 – 2012 dodaje się akapit: 

Na koniec III kw. 2013 r. wszystkie główne kategorie zobowiązań takie jak: zobowiązania i rezerwy razem, zobowiązania i 
rezerwy długoterminowe oraz zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe uległy obniżeniu w stosunku do końca III kw. 2012 r., 
jak i końca I pół. 2013 r. Zobowiązania i rezerwy razem na koniec III kw. 2013 r. wyniosły 211 219 tys. zł. (spadek o 30,7% w 
stosunku do stanu na koniec III kw. 2012 r. oraz spadek o 25,4% w stosunku do końca I pół. 2013 r.). Zobowiązania i 
rezerwy długoterminowe na koniec III kw. 2013 r. wyniosły 130 927 tys. zł. (spadek o 21,8% w stosunku do stanu na koniec 
III kw. 2012 r. oraz spadek o 17,9% w stosunku do końca I pół. 2013 r.). Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe na koniec 
III kw. 2013 r. wyniosły 80 292 tys. zł. (spadek o 41,5% w stosunku do stanu na koniec III kw. 2012 r. oraz spadek o 35,1% w 
stosunku do końca I pół. 2013 r.). Jest to związane z Refinansowaniem Zadłużenia, polegającym na spłacie całości 
dotychczasowego zadłużenia w Grupie BNP Paribas (całkowita spłata zobowiązań w pozycji długoterminowe kredyty i 
pożyczki oraz krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych) oraz spadkiem zobowiązań w pozycji 
krótkoterminowych zobowiązań z tyt. emisji obligacji w wyniku przedterminowego wykupu Obligacji serii C. Powyższe spłaty 
zostały sfinansowane w wyniku pozyskania środków z emisji akcji serii M oraz emisji obligacji serii D o łącznej wartości 
nominalnej 140 mln zł (obligacje serii D zapadają w sierpniu 2018 r.). W związku z powyższym na koniec III kw. 2013 r., w 
zobowiązaniach długoterminowych, pojawiła się nowa pozycja zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych w wysokości 129 500 tys. zł (61,3% udziału w strukturze zobowiązań i rezerw) oraz równocześnie 
zobowiązania krótkoterminowe z tyt. obligacji spadły do wysokości 11 551 tys. zł (nastąpiła wcześniejsza całkowita spłata 
obligacji serii C i równocześnie pojawiły się do spłaty krótkoterminowa cześć obligacji serii D - zgodnie z warunkami emisji w 
grudniu każdego roku realizowany będzie częściowy wykup obligacji serii D na poziomie 10,5 mln zł). Konsekwencją 
Refinansowania Zadłużenia jest także znaczny spadek pozostałych rezerw długoterminowych i rezerw krótkoterminowych w 
III kw. 2013 r. I tak odpowiednio pozostałe rezerwy długoterminowe spadły do kwoty 309 tys. zł (z 13 441 tys. zł w III kw. 
2012 r. oraz z 12 635 tys. zł w I pół, 2013 r.), natomiast rezerwy krótkoterminowe spadły do kwoty 6 129 tys. zł  (z 9 201 tys. 
zł w III kw. 2012 r. oraz z 6 610 tys. zł w I pół. 2013 r.). Jest to wynik rozwiązania rezerw na udzielone poręczenia, które 
dotyczyły przede wszystkim poręczeń dla Galerii Centrum Sp. z o.o. 

W wyniku powyższych działań struktura finansowania Grupy Emitenta uległa zmianie. Nastąpił wzrost udziału zobowiązań 
długoterminowych do 61,6% zobowiązań i rezerw ogółem (wobec 50,2% w III kw. 2012 r.) kosztem zobowiązań 
krótkoterminowych - spadek do 35,1% (wobec 42% w III kw. 2012 r.). Największą nową pozycją zobowiązań stały się 
zobowiązania długoterminowe z tyt. obligacji, które stanowią 61,3% udziału w zobowiązań i rezerwach ogółem. Pozostałe 
zobowiązania długoterminowe na koniec III kw. 2013 r. miały marginalne znaczenie. Na koniec III kw. 2013 r. największy 
udział w zobowiązaniach krótkoterminowych miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, które 
to wyniosły 55 168 tys. zł (26,1% udziału w zobowiązaniach razem). Zobowiązania te wynikały głównie z zakupów 
handlowych i kosztów, związanych z działalnością bieżącą Grupy Emitenta. Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług w 
stosunku do III kw. 2012 r. (o 3,6%) jak i I pół. 2013 r. (o 2,4%)  wynika ze stopniowego wzrostu przychodów Grupy Emitenta 
oraz nadchodzącego IV kwartału roku, będącego zazwyczaj najlepszym okresem sprzedaży w Grupie Emitenta. Drugą 
największą pozycją zobowiązań krótkoterminowych (5,5% udziału w strukturze) była krótkoterminowa cześć obligacje serii D 
o łącznej wartości 11 551 tys. zł. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe w III kw. 2013 r. wyniosły 7 301 tys. zł (3,5% udziału w 
zobowiązaniach razem), co oznacza spadek o 56,7% w stosunku do III kw. 2012 r. oraz wzrost o 8,2% w stosunku do I pół. 
2013 r. Rezerwy krótkoterminowe w kwocie 6 129 tys. zł (stanowiące 2,9% udziału w strukturze) obejmowały przede 
wszystkim,  rezerwy na koszty pracownicze oraz na koszty na przełomie okresu. Reasumując, przeważającą częścią 
finansowania zewnętrznego na koniec III kw. 2013 r. stały się zobowiązania z tyt. obligacji długoterminowych, kosztem 
kredytów i pożyczek długoterminowych z poprzednich analizowanych okresów. 
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str. 94, pkt 10.1 – po Tabeli. Wartość i struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta na koniec I 
pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku dodaje się tabelę: 

Tabela. Wartość i struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta na koniec III kwartału 2013 r. oraz 
III kwartału 2012 r. 

Wyszczególnienie 

30.09.2013 30.09.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 130 927 62,0% 167 514 55,0% 

Zobowiązania długoterminowe 130 136 61,6% 152 967 50,2% 

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 81 0,0% 81 0,0% 

Leasing finansowy 555 0,3% 292 0,1% 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 129 500 61,3% 0 0,0% 

Kredyty i pożyczki 0 0,0% 152 594 50,1% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 482 0,2% 1 106 0,4% 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 309 0,1% 13 441 4,4% 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 80 292 38,0% 137 145 45,0% 

Zobowiązania krótkoterminowe 74 163 35,1% 127 944 42,0% 

Zobowiązania z tyt. leasingu 143 0,1% 119 0,0% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 55 168 26,1% 53 263 17,5% 

Kredyty i pożyczki 7 301 3,5% 16 849 5,5% 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych 0 0,0% 7 713 2,5% 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 11 551 5,5% 50 000 16,4% 

Rezerwy krótkoterminowe 6 129 2,9% 9 201 3,0% 

Zobowiązania i rezerwy  razem 211 219 100,0% 304 659 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 94, pkt 10.1 – po Tabeli. Wskaźniki struktury kapitału i zadłużenia Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz 
I pół. 2012 roku dodaje się tabelę: 

Tabela. Wskaźniki struktury kapitału i zadłużenia Grupy Emitenta na koniec III kwartału 2013r. oraz III kwartału 2012r. 

Wskaźniki zadłużenia 30.09.2013 30.09.2012 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 33,4% 44,6% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 51,1% 86,5% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 21,3% 24,3% 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 12,1% 20,3% 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 125,2% 109,6% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 95, pkt 10.1 – po akapicie pierwszym dodaje się: 

Wskaźniki zadłużenia na koniec III kw. 2013 r. potwierdzają znaczną redukcję zadłużenia Grupy Emitenta na każdym z 
analizowanych poziomów zarówno w stosunku do III kw. 2012 r. jak i I pół. 2013 r. Na szczególną uwagę zasługuje 
obniżenie o ok. połowę dwóch wskaźników w stosunku do 2011 r., a mianowicie wskaźnika zadłużenia kapitału własnego 
(spadek z 102,5% do 51,1%) oraz wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego (spadek 21,9% z do 12,1%). 
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str. 95, pkt 10.2 – po Tabeli. Przepływy pieniężne Grupy Emitenta za I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku (w tys. zł) 
dodaje się tabelę: 

Tabela. Przepływy pieniężne Grupy Emitenta za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie  III kw. 2013 III kw. 2012 

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 385 -9 216 

Wynik finansowy netto 30 062 1 360 

Korekty razem -34 447 -10 576 

W tym: amortyzacja 2 727 3 038 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 649 -1 037 

Wpływy 112 579 

Wydatki -2 761 -1 616 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 894 3 875 

Wpływy 172 303 17 726 

Wydatki -168 409 -13 851 

Przepływy pieniężne netto razem -3 140 -6 378 

Środki pieniężne na początek okresu 10 440 11 953 

Środki pieniężne na koniec okresu 7 300 6 594 

Źródło: śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

 

str. 97, pkt 10.2 – po pierwszym akapicie dodaje się: 

W III kw. 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 4 385 tys. zł. Zysk 
netto został skorygowany w dół o kwotę - (minus) 34 447 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na 
przepływy z działalności operacyjnej, były: zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (14 
660 tys. zł), zmiana stanu należności (4 932 tys. zł) oraz amortyzacja (2 727 tys. zł). Z kolei największy ujemny wpływ na 
przepływy w tym segmencie miały inne korekty (umorzenie kredytów) w wysokości -38 451 tys. zł, zmiana stanu rezerw (-
13 887 tys. zł) oraz zmiana stanu zapasów (-4 438 tys. zł). Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w III kw. 2013 r. 
spowodowała wypływ gotówki w wysokości 2 649 tys. zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 2 761 tys. zł, głównie na 
inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede wszystkim nakłady na otwarcie 
lub gruntowną modernizację czterech salonów firmowych. Grupa Emitenta równocześnie otrzymała wpływy z działalności 
inwestycyjnej w kwocie 112 tys. zł, obejmujące głównie wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. W wyniku 
działalności finansowej środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 3 894 tys. zł. Wpływy w wysokości 172 303 tys. zł pochodziły 
głównie z wyemitowania obligacji długoterminowych serii D o wartości nominalnej 140 mln zł oraz emisji 40.000.000 Akcji 
serii M po cenie emisyjnej 0,80 zł. Z kolei wypływ środków pieniężnych w kwocie 167 409 tys. zł spowodowany był spłatą 
kredytów i pożyczek w kwocie 118 230 tys. zł (głównie wobec Grupy BNP) oraz przedterminowym wykupem obligacji serii C 
(50 000 tys. zł). Łącznie środki pieniężne na koniec III kw. 2013 r. zmniejszyły się o 3 140 tys. zł, a ich stan na koniec okresu 
wyniósł 7 300 tys. zł. 

 

str. 97, pkt 10.3 – po Tabeli. Wskaźniki płynności Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku 
dodaje się tabelę: 

Tabela. Wskaźniki płynności Grupy Emitenta za III kwartał 2013 i III kwartał 2012 r. 

Wskaźniki płynności 30.09.2013 30.09.2012 

Wskaźnik płynności bieżącej 2,34 1,41 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,34 0,22 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych 0,09 0,05 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 
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str. 97, pkt 10.3 – w akapicie trzecim dodaje się: 

Grupa Emitenta na koniec III kw. 2013 r. zarówno w stosunku do III kw. 2012 jak i I pół. 2013 r. zanotowała znaczący wzrost 
wszystkich prezentowanych wskaźników płynności. Wynika to z faktu, iż Grupa Emitenta znacząco zredukowała zadłużenie 
krótkoterminowe, przy jednocześnie stosunkowo niewielkim spadku aktywów obrotowych.  

 

str. 98, pkt 10.3 – po Tabeli. Wartość i struktura aktywów obrotowych Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz 
I pół. 2012 roku dodaje się tabelę: 

Tabela. Wartość i struktura aktywów obrotowych Grupy Emitenta na koniec III kwartału 2013 oraz III kwartału 2012r. 

Aktywa obrotowe 

30.09.2013 30.09.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Zapasy 160 612 85,6% 163 542 84,5% 

Należności z tytułu odstaw i usług oraz pozostałe należności 18 437 9,8% 22 001 11,4% 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 300 3,9% 6 594 3,4% 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 1 272 0,7% 1 408 0,7% 

Razem aktywa obrotowe 187 621 100,0% 193 545 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

 

str. 98, pkt 10.3 – po akapicie czwartym dodaje się akapit: 

Aktywa obrotowe Grupy Emitenta na koniec III kw. 2013 r. wyniosły 187 621 tys. zł, a ich głównym składnikiem, podobnie jak 
w III kw. 2012 r., w I pół. 2013 r., I pół, 2012 r. oraz latach 2010 – 2012 były zapasy. Wartość zapasów wyniosła 160 612 tys. 
zł, co stanowiło 85,6% aktywów obrotowych razem. Wzrost zapasów w stosunku do I pół. 2013 r. należy wiązać z wyższym 
poziomem zatowarowania przed oczekiwanym sezonowym wzrostem sprzedaży w IV kwartale roku. Na koniec III kw. 2013 
r., w stosunku do końca III kw. 2012 r., nastąpił spadek udziału w strukturze aktywów obrotowych pozycji należności z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych należności do kwoty 18 437 tys. zł (9,8% udziału w aktywach obrotowych). Spadek 
należności można wiązać z szybszym otrzymywaniem płatności za sprzedawane towary. Procentowy udział pozostałych 
aktywów finansowych w strukturze aktywów obrotowych wyniósł 0,7% i był zbliżony do udziału na koniec III kw. 2012 r. oraz 
na koniec I pół. 2013 r. Aktywa obrotowe razem na dzień 30.09.2013 r. wyniosły 187 621 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,1% w 
stosunku do okresu rok wcześniej. Środki pieniężne na koniec III kw. 2013 wyniosły 7 300 tys. zł, co odpowiadało za 3,9% 
aktywów obrotowych (wzrost o 10,7% w stosunku do III kw. 2012 r.).  

 

str. 100, pkt 10.4 – pod wykresem „Na koniec I pół. 2013 roku struktura finansowania przedstawiała się jak wskazano 
na wykresie poniżej” dodaje się wykres: 

Wykres. Struktura finansowania Grupy Emitenta na koniec III kwartału 2013 r. 
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Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Grupy Emitenta 

Zadłużenie Grupy Emitenta z tytułu długoterminowych i krótkoterminowych kredytów i pożyczek na koniec III kw. 2013 r. 
wyniosło 7 301 tys. zł, co stanowiło 1,2% sumy bilansowej. Natomiast zadłużenie z tytułu długoterminowych i 
krótkoterminowych obligacji na koniec III kw. 2013 r. wyniosło 141 051 tys. zł, co stanowiło 23,1% sumy bilansowej 

 

str. 108, pkt 12.1 Informacje o istotnych tendencjach w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach 
sprzedaży – po akapicie trzecim dodaje się akapit: 

W III kwartale 2013 r. istotny jednorazowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta miało Refinansowanie Zadłużenia. 
Całkowita spłata zobowiązań (wierzytelności) objętych ugodami, w wyniku której Emitent uzyskał dodatkową redukcję 
zadłużenia na poziomie ponad 50 mln zł brutto, po odliczeniu wszelkich kosztów, przyniosła jednorazowy zysk operacyjny na 
poziomie 9,9 mln zł (rozliczenie poręczeń spółki zależnej) oraz jednorazowy zysk netto na poziomie 34,9 mln zł (rozliczenie 
zobowiązań kredytowych). 

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta wyniosły ogółem 90,7 mln zł (wzrost o 0,6% w stosunku do III kwartału 2012 r.), 

przy czym segment odzieżowy przyniósł 53,2 mln zł (spadek o 2,2%, m.in. z uwagi na znaczący spadek sprzedaży marki 

Deni Cler), natomiast segment jubilerski przyniósł 35,8 mln zł (wzrost o 4,7%). Kontynuowany był wzrostowy trend w 

obszarze realizowanych marż brutto: w segmencie odzieżowym marża wyniosła 53,1% wobec 50,9% w III kwartale 2012 r., 

natomiast w segmencie jubilerskim marża zwiększyła się do 51,7% z poziomu 50,2% w analogicznym okresie 2012 r. 

Utrzymująca się wzrostowa tendencja w segmencie jubilerskim, z uwagi na sezonowość sprzedaży z maksimum 

przypadającym na okres IV kwartału, jest istotna zarówno dla sprzedaży segmentu jak i dla wyników podstawowej 

działalności operacyjnej całej Grupy Emitenta. 

Poziom cen sprzedaży w Grupie Emitenta nie uległ istotnym zmianom. Równocześnie z uwagi na przygotowanie do 

sezonowego wzrostu sprzedaży w IV kwartale roku, Grupa Emitenta zanotowała nominalny przyrost wartości zapasów oraz 

pogorszenie wskaźnika obrazującego zarządzanie zapasami. Koszty ogólnego zarządu stanowiły 12,8% przychodów ze 

sprzedaży w III kwartale 2013 r. wobec 11,3% w III kwartale 2012 r. (głównie z uwagi na jednorazowe ujęcie kosztów 

zamknięcia restrukturyzacji zadłużenia w kwocie 1,2 mln zł), natomiast koszty sprzedaży wyniosły 37,8 mln zł i były wyższe 

o 6,8% w stosunku do poziomu z III kwartału 2013 r.  

 

str. 146, pkt 20.5 Data najnowszych informacji finansowych dodaje się: 

Najnowsze informacje finansowe zawarte w Prospekcie pochodzą ze śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
Grupy Emitenta za okres 3 kwartału 2013 r. Dane te nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

str. 146, pkt 20.6 Śródroczne i inne informacje finansowe 

po akapicie 

Po dacie ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent opublikował: 

- kwartalne dane finansowe, tj. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 

31.03.2013 r. Data publikacji: 15.05.2013 r.  

- półroczne dane finansowe, tj. śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013r. 

do 30.06.2013 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu ww. sprawozdania. Data publikacji: 

29.08.2013 r. 

dodaje się: 

- kwartalne dane finansowe, tj. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 

30.09.2013 r. Data publikacji: 14.11.2013 r.  

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia o Prospekcie Emitent korzysta z możliwości włączenia sprawozdań 
finansowych Grupy Emitenta przez odniesienie i zamieszcza poprzez odniesienie: 

- niezbadane śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Vistula Group za okres 

trzeciego kwartału 2013 r., sporządzone zgodnie z MSSF-UE i udostępnione do publicznej wiadomości 

14.11.2013 r., 

- niezbadane śródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Vistula Group za okres trzeciego 

kwartału 2013 r., sporządzone zgodnie z MSSF-UE i udostępnione do publicznej wiadomości 14.11.2013 r. 
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str. 146-147, pkt 20.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta - dodaje się akapit: 

Zdarzenia następujące po dacie bilansowej 30 września 2013 r.: 

- w dniu 25.10.2013 r. Emitent poinformował o otrzymaniu w dniu 2.10.2013 r. postanowienia o dokonaniu 

wpisu w rejestrze zastawów na rzecz obligatariuszy, którzy nabyli obligacje serii D Emitenta zastawu 

rejestrowego na prawach ochronnych do znaków towarowych Emitenta „Vistula”, „W.Kruk 1840” i 

„Wólczanka” oraz na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci towarów handlowych, znajdujących się w sklepach i 

magazynach Emitenta, 

- w dniu 12.11.2013 r. Emitent otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu 

emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW akcji 

zwykłych na okaziciela serii M Emitenta. 

Po 30 września 2013 r. nie wystąpiły inne zdarzenia nieujęte w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym 
Emitenta za III kwartał 2013 r., mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Emitenta. 

 

str. 198-199, pkt 24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

w akapicie 

- śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2013 r. oraz półrocze 2013 r., 

sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

dodaje się: 

oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2013 r., sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

 

str. 200-202, pkt 3.2 Oświadczenie Emitenta o kapitalizacji i zadłużeniu dodaje się stan na 30.09.2013 r.: 

Tabela: Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Emitenta na dzień 30.09.2013* (tys. zł) 

 Tytuł Wartość 

 Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 74 163 

- Gwarantowane 0 

- Zabezpieczone** 18 852 

W tym Kredyty (hipoteki, zastawy rejestrowe, cesje wierzytelności, weksle) 7 301 

 
          -  Zobowiązania wobec Bank Pekao S.A. (hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja 
wierzytelności, weksle) 

6 952 

 
          -  Zobowiązania wobec Alior Bank (hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja 
wierzytelności, weksle) 

349 

 Wyemitowane obligacje (część krótkoterminowa) ( zastaw rejestrowy) 11 551 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 55 311 

 
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) 

130 136 

- Gwarantowane 0 

- Zabezpieczone** 129 500 

W tym Kredyty  0 

 Wyemitowane obligacje długoterminowe ( zastaw rejestrowy) 129 500 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 636 

 Kapitał Własny 399 568 

A Kapitał zakładowy 37 003 

B Rezerwa obowiązkowa 0 

C Pozostałe kapitały (rezerwowy) 10 441 

D Kapitał zapasowy 0 

E Kapitał z aktualizacji wyceny 0 
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F Zyski zatrzymane 317 646 

G Wynik roku bieżącego 34 478 

 Ogółem 399 568 

* dane nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta ani nie były badane przez biegłego rewidenta  

** Zadłużenie zabezpieczone Emitenta dotyczy przede wszystkim zobowiązań z tytułu Obligacji serii D oraz innych kredytów i pożyczek, 

które zostały szczegółowo opisane w części III pkt. 22 Prospektu. W zakresie zabezpieczeń zadłużenia, objętego Refinansowaniem 

Zadłużenia, zostały złożone wnioski o wykreślenie hipotek / zastawu rejestrowego. 

Opis rzeczowych aktywów trwałych, stanowiących zabezpieczenie przedstawionego zadłużenia, znajduje się w pkt. 8.1 Części III 
Prospektu. Wartość obciążenia, ustanowionego na rzeczowych aktywach trwałych z tytułu zabezpieczenia zobowiązań, może na dany 
dzień być niższa lub wyższa, niż wartość zabezpieczonych w ten sposób zobowiązań Emitenta, wykazanych w Tabeli. 

Źródło: Emitent 

 

Tabela. Zadłużenie netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) Grupy Emitenta na dzień 30.09.2013*(tys. zł) 

 Tytuł Wartość 

A Środki pieniężne 6 423 

B Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) 877 

w tym: lokaty bankowe O/N 877 

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 

D Płynność (A)+(B)+(C) 7 300 

E Bieżące należności finansowe 0 

F Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 7 301 

G Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 0 
 H Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe (wyemitowane obligacje) 11 551 

I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F)+(G)+(H) 18 852 

J Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I)-(E)-(D) 11 552 

K Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0 

L Wyemitowane obligacje 129 500 

M Inne długoterminowe kredyty i pożyczki  0 

N Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K)+(L)+(M) 129 500 

O Zadłużenie finansowe netto (J)+(N) 141 052 

* dane nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta ani niebyły badane przez biegłego rewidenta  

Źródło: Emitent 

Grupa Emitenta nie wykazuje zadłużenia pośredniego.  

Na zadłużenie warunkowe Grupy Emitenta na 30.09.2013 r. składają się: 

- wystawione gwarancje bankowe w kwocie łącznej 18 814 tys. zł, związane z zabezpieczeniem zapłaty 

czynszów najmu wynajmowanych salonów i stoisk firmowych, 

- otwarte akredytywy w łącznej kwocie 3 711 tys. zł, związane z dostawami towarów, 

- weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych w kwocie 193 tys. zł. 

 

str. 236, Załącznik Nr 2: Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie dodaje się: 

- skonsolidowane informacje finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30.09.2013 r. (raport kwartalny 

Emitenta udostępniony 14.11.2013 r.). 

 

 


