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Treść raportu:

W prospekcie emisyjnym MAKRUM S.A. (Spółka) zatwierdzonym w dniu 18 czerwca 2007 r, została opublikowana
prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2008 zakładająca osiągnięcie:
- przychodów w wysokości 84.300 tysięcy złotych,
- EBIT w wysokości 13.166 tysięcy złotych,
- EBITDA w wysokości 15.982 tysiące złotych
- zysku netto w wysokości 9.058 tysięcy złotych.
W raportach bieŜących numer 1/2008 z dnia 04.01.2008 r., numer 7/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. oraz numer
10/2008 z dnia 25.04.2008 r. Zarząd Spółki informował o nabyciu majątku Stoczni POMERANIA oraz wpływie
przeszacowania nabytego majątku na planowany zysk netto Spółki w 2008 r. w wysokości 19.305 tysięcy zł.
Zarząd Spółki w raportach okresowych publikowanych w 2008 roku odnosił się do prognoz finansowych zawartych
w prospekcie emisyjnym.
W wyniku przeprowadzonej symulacji wyniku finansowego Spółki na rok 2008 oraz analizy sytuacji na rynkach
finansowych, a w szczególności wraŜliwości wyników Spółki na wahania kursu EUR/PLN, Zarząd MAKRUM S.A.
postanowił skorygować powyŜszą prognozę na rok 2008 jak poniŜej:
- przychodów do wysokości 89.400 tysięcy złotych (odchylenie od prognozy o +6%),
- EBIT w wysokości 16.300 tysięcy złotych (odchylenie od prognozy o +23,8%),
- EBITDA w wysokości 19.600 tysięcy złotych (odchylenie od prognozy o +22,6%),
- zysku netto w wysokości 5.000 tysięcy złotych (odchylenie od prognozy o – 44,8%).
Przedmiotowa prognoza została przygotowana przez Spółkę przy załoŜeniu kursu EUR/PLN na poziomie 4,05 na
koniec 2008 r.
Zarówno pierwotna prognoza, jak i obecnie skorygowana nie uwzględniają pozytywnego wpływu przeszacowania
nabytego majątku Stoczni Pomerania na wyniki Makrum S.A. Jednocześnie Spółka informuje, Ŝe aktualnie
estymowany wpływ związany z przeszacowaniem w/w majątku wyniesie ca. 18.250 tysiąca zł. Po uwzględnieniu
efektów przeszacowania planowany na 2008 r. zysk netto wyniesie łącznie ca. 23.250 tysiące złotych.
Wzrost wyników Spółki na poziomie EBIT oraz EBITDA jest przede wszystkim efektem wzrostu obrotów Spółki przy
zakładanych marŜach pokrycia oraz utrzymywaniem dyscypliny w stosunku do kosztów operacyjnych.
Główną przyczyną obniŜenia prognozy zysku netto jest negatywny wpływ zmiany wartości godziwej transakcji typu
forward. Transakcje te, zgodnie ze stosowaną w Spółce polityką zabezpieczeń, zabezpieczają ryzyko kursowe
planowanych na rok 2009, wysoce prawdopodobnych przepływów pienięŜnych z tytułu kontraktów eksportowych.
Wpływ księgowy przedmiotowych transakcji na wynik 2008 r. byłby zdecydowanie niŜszy, gdyby Spółka stosowała
w II półroczu 2008 r. rachunkowość zabezpieczeń.
Drugim powodem jest uwzględnienie w wynikach Spółki oszacowanych kosztów (ca 587,7 tysięcy złotych)
wprowadzonego na mocy Uchwały NWZA MAKRUM S.A. z dnia 24.09.2008 programu motywacyjnego.
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