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Raport EBI
typ raportu

Raport bieŜący

numer

11/2011

data dodania

2011-12-28 12:01:52

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Korekta (podwyŜszenie) oczekiwanych wyników finansowych Spółki.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka"), informuje niniejszym - w świetle prowadzonej przez Spółkę bieŜącej
działalności gospodarczej i realizowanych w tym zakresie kontraktów oraz dokonanej analizy i podsumowania wyników
działalności Spółki oraz spółek zaleŜnych (tj. Energobiogaz SA z siedzibą w Poznaniu oraz GreenAgro SA z siedzibą w
Katowicach) po trzech kwartałach 2011 roku i w okresie IV kwartału 2011 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu - iŜ
dokonał korekty (podwyŜszenia):
(-) oczekiwanych jednostkowych wyników finansowych Fiten SA za rok obrotowy 2011 oraz
(-) sumy (wyliczenie arytmetyczne) poszczególnych pozycji oczekiwanych wyników finansowych za rok obrotowy 2011 razem
(łącznie) dla Spółki i wskazanych spółek zaleŜnych,
które to oczekiwane wyniki finansowe (przychody ze sprzedaŜy, EBITDA, zysk netto) zostały przedstawione przez Spółkę w
treści eBiuletynu NewConnect Nr 22/2011 z dnia 1 listopada 2011 roku (eBiuletyn opublikowany przed uzyskaniem przez
Spółkę statusu spółki publicznej - emitenta instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect), gdzie zamieszczono równieŜ m.in. informacje o sumie (wyliczenie arytmetyczne) danych pozycji
oczekiwanych wyników finansowych (przychody ze sprzedaŜy, EBITDA, zysk netto) łącznie dla Spółki i wskazanych spółek z
Grupy Kapitałowej Fiten SA (Energobiogaz SA oraz GreenAgro SA).
Zgodnie z informacją zamieszczoną w treści w/w eBiuletynu NewConnect Nr 22/2011, oczekiwane jednostkowe wyniki
finansowe na rok 2011 podano m.in. dla Fiten SA oraz łącznie dla Spółki i wskazanych spółek zaleŜnych w odniesieniu do
następujących pozycji i w następujących wysokościach:
(1) Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaŜy i zrównanych z nimi za rok obrotowy 2011:
- dla Fiten SA = 188.308,1 tys. zł,
- razem, dla Spółki i w/w spółek zaleŜnych = 190.470,9 tys. zł;
(2) Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków,
powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2011:
- dla Fiten SA = 3.181,9 tys. zł,
- razem, dla Spółki i w/w spółek zaleŜnych = 1.398,0 tys. zł;
(3) Oczekiwana wartość zysku/straty netto za rok obrotowy 2011:
- dla Fiten SA = 2.137,7 tys. zł,
- razem, dla Spółki i w/w spółek zaleŜnych = 190,6 tys. zł;
W świetle prowadzonej przez Spółkę bieŜącej działalności gospodarczej i realizowanych w tym zakresie kontraktów oraz
dokonanej analizy i podsumowania wyników działalności Spółki oraz spółek zaleŜnych (tj. Energobiogaz SA oraz GreenAgro
SA) po trzech kwartałach 2011 roku i w okresie IV kwartału 2011 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki
postanowił dokonać korekty w/w oczekiwanych jednostkowych wyników finansowych Spółki, a takŜe korekty oczekiwanych
wyników finansowych łącznie dla Spółki i wskazanych spółek zaleŜnych i tym samym ustalił następujące, aktualne wielkości
oczekiwanych wyników finansowych (dane po korekcie) w tym zakresie:
(1) Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaŜy i zrównanych z nimi za rok obrotowy 2011 [PO KOREKCIE]:
- dla Fiten SA = 253.101,4 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanych przychodów o około 34%),
- razem, dla Spółki i w/w spółek zaleŜnych = 254.927,2 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanych przychodów o około 34%);
(2) Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków,
powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2011 [PO KOREKCIE]:
- dla Fiten SA = 4.690,4 tys. zł (wzrost oczekiwanej wartości EBITDA o około 47%),
- razem, dla Spółki i w/w spółek zaleŜnych = 2.971,0 tys. zł (wzrost oczekiwanej wartości EBITDA o około 113%);
(3) Oczekiwana wartość zysku/straty netto za rok obrotowy 2011 [PO KOREKCIE]:
- dla Fiten SA = 3.927,4 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanego zysku netto o około 84%),
- razem, dla Spółki i w/w spółek zaleŜnych = 2.212,1 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanego zysku netto o około 1.061%).
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Zgodnie z informacją zamieszczoną w treści Dokumentu Informacyjnego Spółki sporządzonego na potrzeby wprowadzenia
akcji serii A-G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (Rozdział V, punkt 5.3.2., str. 151), pierwszym
skonsolidowanym sprawozdaniem sporządzonym przez Spółkę w myśl art. 55 Ustawy o rachunkowości, zawierającym w
celach porównawczych równieŜ skonsolidowane dane finansowe dotyczące roku 2010 będzie skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok 2011.
W przypadku, gdy w/w oczekiwane wyniki finansowe róŜnić się będzie o co najmniej 20% w stosunku do zamieszczonych w
niniejszym raporcie (tj. po korekcie), ewentualna ich korekta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie § 3 ust.
2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect".
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu
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