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Treść raportu: 
Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości prognozę skonsolidowanych 
wyników Spółki na rok 2006. 

Prognozy wybranych elementów skonsolidowanego rachunku zysków i strat  (w tys. pln) 

  Dane historyczne Dane prognozowane 
  2005 r. 2006 r. 
Przychody ze sprzedaży netto 118 324 164 780 

Zysk z działalności operacyjnej EBIT 14 939 22 280 
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja EBITDA 23 581 32 940 
Stopa EBIT 12,6% 13,5% 
Stopa EBITDA 19,9% 20,0% 
Zysk przed opodatkowanie EBT 12 601 19 180 

Stopa zysku przed opodatkowaniem 10,6% 11,6% 
Podatek dochodowy 2 008 2 979 
Zysk netto jednostki dominującej 7 381 11 780 
Stopa zysku netto 6,2% 7,1% 
Zysk netto akcjonariuszy mniejszościowych 3 212 4 420 

 
Zarząd emitenta prognozuje uzyskanie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w roku 2006 na poziomie 
164 780 tys. PLN oraz zysku netto jednostki dominującej w wysokości 11 780 tys. PLN. 
 
Podstawy i istotne założenia prognozy 
Przy sporządzaniu skonsolidowanych prognoz zarząd Emitenta opierał się na dostępnych raportach rynkowych 
w zakresie planowanego wzrostu rynku usług gastronomicznych oraz ilości nowych centrów handlowych 
których uruchomienie jest planowane na rok 2006. Przyjęto w prognozie, iż szacowany wzrost rynku usług 
gastronomicznych wyniesie 3-4 % w stosunku do wartości z roku ubiegłego oraz że szacowana liczba nowych 
centrów handlowych uruchomionych w roku 2006 wyniesie 19. 
Emitent w swoich prognozach zakłada równoległy rozwój obu posiadanych sieci gastronomicznych czyli 
Sphinx-a i Chłopskiego Jadła co w znaczący sposób przełoży się na wzrost przychodów i zysków.  
Prognoza wyników na rok 2006 została zweryfikowana przez firmę Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. 
z o.o. stosownie do norm i wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 
(ASIE 3400) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).  
 
Sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników 
Monitorowanie możliwości realizacji prognozowanych wyników następować będzie w oparciu o terminy i 
założenia przyjęte w strategii operacyjnej Emitenta 
 



Okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz 
dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów 
tej oceny. 
Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozy w okresach kwartalnych wraz ze 
skonsolidowanymi raportami okresowymi emitenta. 
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