
Raport bieŜący nr 22 / 2011 
 
Data sporządzenia: 18.07.2011. 

Temat: Zmiana prognozy wyników finansowych  na rok 2011. 

 
Treść raportu: 
 
Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim informuje o zmianie prognozy wyników finansowych na 2011 rok w stosunku do prognoz 
opublikowanych w dniu 22.03.2011 raportem bieŜącym nr 10: 

1.  Jednostkowe prognozy wyników na rok 2011 Spółki ZETKAMA S.A. 

Dotychczasowa prognoza finansowa Spółki dominującej ZETKAMA S.A. opublikowana 22.03.2011 roku 
zakłada osiągniecie następujących wyników finansowych: 
Przychody ze sprzedaŜy  - 93 768 tys. zł. 
EBITDA    - 11 300 tys. zł.  
zysk netto    - 5 209 tys. zł.  
 
Zweryfikowana prognoza Spółki dominującej ZETKAMA S.A. zakłada osiągniecie następujących wyników 
finansowych: 
Przychody ze sprzedaŜy  - 95 473 tys. zł. 
EBITDA    - 12 466 tys. zł. 
zysk netto    -  6 202 tys. zł. 

 
Uzyskanie EBIDTA i zysku netto wyŜszego od zakładanego pierwotnie jest moŜliwe dzięki  zwiększeniu 
efektywności działalności  oraz  wyŜszej od planowanej w budŜecie sprzedaŜy.  
 
2. Prognozy wyników finansowych  Grupy Kapitałowej ZETKAMA na rok 2011.  
 
Dotychczasowa prognoza finansowa Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. opublikowana 22.03.2011 roku 
zakłada osiągniecie następujących wyników finansowych: 
Przychody ze sprzedaŜy  - 213 775 tys. zł. 
EBITDA     - 23 032 tys. zł.  
zysk netto    - 10 549 tys. zł.  
 
Zweryfikowana prognoza Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. zakłada osiągniecie następujących wyników 
finansowych: 
Przychody ze sprzedaŜy  - 221 425 tys. zł. 
EBITDA        - 29 558 tys. zł. 
zysk netto      - 16 051 tys. zł. 

 
Na zmianę prognozy finansowej Grupy Kapitałowej ZETKAMA opublikowanej dnia 22 marca 2011 roku  w 
wielkościach EBIDTA i zysku netto Grupy miały wpływ:  

− wyŜsza od planowanej  w budŜecie sprzedaŜ we wszystkich spółkach Grupy,  
− zwiększenie efektywności działalności Spółek z Grupy Kapitałowej, 
− rozliczenie transakcji umorzenia 12% akcji Śrubena Unia S.A. oraz  nabycia pozostałych akcji w 

ramach przymusowego wykupu (w rezultacie ZETKAMA S.A. osiągnie 100% udział w kapitale 
Spółki) wyniku czego Grupa ZETKAMA  osiągnie dodatkowe pozostałe przychody operacyjne w 
wysokości 2 420 tys. zł. 

 
Prognoza finansowa emitenta i jego grupy kapitałowej nie podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta.  

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 

 


