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Zarz d KPPD-Szczecinek SA przekazuje korekt prognozy wyników Spółki na 2008 r.
Prognoza dotycz ca wielko ci finansowych Spółki na 2008 r. została podana w raporcie bie cym nr 46 z dnia 7
sierpnia 2008 r. i przedstawiała si nast puj co:
1. Przychody ze sprzeda y: 240,3 mln zł,
2. Zysk netto: 4,0 mln zł,
3. Nakłady inwestycyjne: 10,0 mln zł.
Konieczno korekty przedstawionej prognozy spowodowana została:
• zmniejszeniem popytu w III i IV kwartale na nasze produkty ze strony kontrahentów zagranicznych w stopniu
wy szym ni przewidywano to przy sporz dzaniu prognozy,
• utrzymaniem cen na surowiec tartaczny przez Lasy Pa stwowe mimo oczekiwa bran y drzewnej, e zareaguj
one adekwatn obni k cen surowca na pogarszaj c si sytuacj firm bran y drzewnej i działania przez te firmy
podj te w tym zakresie.
Uwzgl dniaj c wyniki osi gni te przez Spółk za 3 kwartały br. oraz czynniki je determinuj ce, Zarz d podaje
skorygowan prognoz rocznych wyników :
1. Przychody ze sprzeda y: 211,3 mln zł
2. Wynik netto: –3,7 mln zł
3. Nakłady inwestycyjne: 10,0 mln zł.
Prezentowana skorygowana prognoza uwzgl dnia:
1. aktualn koniunktur na wyroby drzewne na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez
Spółk ,
2. obni enie cen na podstawowe wyroby drzewne (w odniesieniu do ich poziomu z I półrocza 2008 r.),
3. ilo zakupionego i przetartego surowca le nego.
Bardzo istotnym czynnikiem przekładaj cym si na prognozowany poziom wyniku finansowego ma wycena
pochodnych instrumentów finansowych. Prognozowany jej wpływ na wynik, to obni enie wyniku o ok. 2 mln zł,
Wobec niemo no ci zwi kszenia przychodów, Spółka podj ła działania maj ce na celu ograniczenie kosztów.
Jednak e najwi ksz pozycj w ich strukturze stanowi koszty surowca tartacznego, na poziom których Spółka nie
ma wpływu, a zatem zmniejszenie kosztów w innych pozycjach nie wpłynie istotnie na popraw wyniku
finansowego.
Głównymi czynnikami determinuj cymi wykonanie prognozy jest przynajmniej utrzymanie si dotychczasowej
koniunktury na wyroby drzewne oraz poziom kursu EUR na 31 grudnia 2008 r. z uwagi na wycen pochodnych
instrumentów finansowych.
Mo liwo ci realizacji prognozowanych wyników Spółka b dzie monitorowała na bazie osi ganych wyników za IV
kwartał br. i zamie ci ich ocen w raporcie okresowym.
W przypadku gdy jedna z prognozowanych pozycji, okre lonych powy ej, b dzie odbiegała o co najmniej 10%
zostanie przedstawiona uaktualniona prognoza w raporcie bie cym.
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