ZMODYFKOWANA PROGNOZA SKONSOLIDOWAYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH
GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN S.A.
NA ROK 2011
Prognozowane wyniki oraz okresy których dotyczy prognoza:
Zarząd prognozuje, że w roku 2011 Grupa Kapitałowa Redan osiągnie następujące wyniki
finansowe:
 prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosą 387,5 mln PLN
- wzrost o 20% w stosunku do roku 2010
 prognozowany skonsolidowany zysk netto wyniesie 10 mln PLN
– wzrost o 85% w stosunku do roku 2010
Podstawy i istotne założenie prognozy
Wyniki uzyskane w I półroczu 2011 r. są generalnie zgodne z wewnętrznymi, sumarycznymi
prognozami dla Grupy Redan na ten okres. Jednak zaobserwowane tendencje na rynku
dyskontowym powodują, że Zarząd podjął decyzję o weryfikacji prognozy wyników rocznych.
Na rynku dyskontowym, na którym działa sied samoobsługowych sklepów odzieżowych
Textilmarket, najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ niższe wyniki w I połowie 2011 r.
były:
1) niższa od zakładanej sprzedaż w nowo otwartych sklepach, wynikająca z wydłużenia
okresu dochodzenia tych sklepów do średnich wskaźników sprzedaż i efektywności dla
całej sieci,
2) brak wzrostu sprzedaży w sklepach porównywalnych (to znaczy takich, które działały
w tych samych miesiącach bieżącego i poprzedniego roku) – w planie był zakładany
przyrost o 3%,
3) nieznacznie wolniejszy rozwój sieci (średnia w I połowie br. powierzchnia sieci miała
zgodnie z planem wzrosnąd w porównaniu do I połowy 2010 r. o 29%, a zwiększyła się
o 23%).
W obecnej prognozie skonsolidowanych wyników finansowych na cały 2011 r. Zarząd założył
dla segmentu dyskontowego, że w drugim półroczu br.:
1) zostanie otwartych 40 nowych sklepów Textilmarket – na dzieo sporządzenia niniejszej
prognozy 11 sklepów zostało już otwartych; są podpisane umowy najmu kolejnych 15
sklepów z terminami otwarcia do kooca bieżącego roku, a na pozostałe 14 sklepów są już
wybrane i zaakceptowane lokalizacje z uzgodnionymi warunkami najmu;
2) w sklepach porównywalnych (to znaczy takich, które działały w tych samych miesiącach
bieżącego i poprzedniego roku) zostanie utrzymany poziom sprzedaży i marży taki sam
jak w 2010 r.;
3) sprzedaż w nowo otwartych sklepach (działających krócej niż 12 miesięcy) będzie niższa
od sprzedaży w pozostałych sklepach podobnie jak to miało miejsce w I połowie 2011 r.;
4) dynamika wzrostu kosztów bieżących będzie utrzymana na takim samym poziomie jak
w I połowie 2011 r.

Założenia dotyczące prognozowanych wyników dla rynku modowego Grupy Redan (marki
Top Secret, Troll i Drywash) w Polsce i za granicą pozostały takie same jak opublikowane
w raporcie bieżącym 3/2011 z 25 stycznia 2011 r.
Badanie prognozy przez biegłego rewidenta
Zaprezentowana prognoza wyników finansowych nie była poddana ocenie biegłego
rewidenta co do kompletności i rzetelności przyjętych założeo prognozy oraz zastosowanych
do sporządzenia prognozy zasad rachunkowości.
Monitorowanie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników
Redan będzie monitorował i oceniał możliwości realizacji prognozowanych wyników
finansowych w porównaniu do odpowiednich pozycji skonsolidowanych kwartalnych
sprawozdao finansowych. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleo (powyżej 10%) od
prognozowych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów bieżących.

