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Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanej prognozy wyników
finansowych grupy kapitałowej za 2008 rok, opublikowanej 7 sierpnia 2008 roku.
Dotychczasowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych grupy, podana do publicznej wiadomości
raportem bieŜącym nr 35/2008 w dniu 7 sierpnia 2008 roku zakładała osiągnięcie następujących wyników
finansowych:
Przychody ze sprzedaŜy – 235 032 tys. zł
Zysk netto – 11 558 tys. zł
EBITDA – 23 635 tys. zł
Aktualna prognoza zakłada osiągnięcie następujących skonsolidowanych wyników finansowych grupy:
Przychody ze sprzedaŜy – 215 731 tys. zł
Zysk netto – 12 281 tys. zł
EBITDA – 20 440 tys. zł
Zasadniczy wpływ na zmianę prognozowanych wyników mają takie czynniki jak:
•NiŜsza sprzedaŜ spowodowana globalnym kryzysem finansowym, którego skutkiem jest znaczny spadek w
miesiącu grudniu 2008 zamówień. Bezpośredni wpływ na tę sytuację mają wstrzymane bądź przesuwane w
czasie inwestycje, ograniczanie poziomu zapasów u głównych odbiorców spowodowane specyficznym okresem
końca roku oraz brakiem jednoznacznych prognoz zapotrzebowania na rok 2009.
•Przeprowadzenie i uwzględnienie wyceny majątku spółki zaleŜnej ŚRUBENA Unia S.A., zgodnie z zaleceniem
audytora dokonującego przeglądu półrocznego 2008 r.
•NiŜsze od prognozowanych koszty odsetek od kredytów.
•Przychody finansowe z tytułu róŜnic kursowych powstałe w wyniku osłabionej złotówki głównie w stosunku do
EURO.
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