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Treść raportu:

W dniu 04 stycznia 2008 roku MAKRUM S.A raportem bieŜącym nr 1/2008 poinformowała o nabyciu majątku
upadłej stoczni Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie, w skład którego wchodzą 3 nieruchomości gruntowe oraz
własność budynków i budowli znajdujących się na tych nieruchomościach połoŜonych w granicach portu
morskiego w Szczecinie, 150 udziałów o nominalnej wartości 1000 zł kaŜdy, zapasy o wartości 432 493 zł oraz
przysługujące upadłemu licencje i zezwolenia. Cena sprzedaŜy przedsiębiorstwa, obejmująca swoim zakresem
równieŜ nabycie praw uŜytkowania wieczystego nieruchomości i własność budynków wyniosła 18 675 000 zł.
W celu ujęcia nabytego majątku w ewidencji księgowej, MAKRUM S.A. zleciła wycenę nabytych nieruchomości
oraz ruchomości niezaleŜnemu rzeczoznawcy majątkowemu, który ich łączną wartość określił na 41 281 000 zł, w
tym wartość rynkową gruntów jako prawo wieczystego uŜytkowania na kwotę 9 369 851 zł.
Spółka zarówno w 2007 jak i 2008 roku ponosiła wydatki związane z transakcją kupna przedsiębiorstwa upadłego
w łącznej wysokości 150 712 zł, których wartość zamierza przypisać do poszczególnych składników aktywów
trwałych. NadwyŜka wartości godziwej aktywów trwałych tj. 23 188 493 zł nad ceną zakupu tj. 18 675 000 zł zgodnie
z MSSF 3 w księgach 2008 roku zostanie ujęta jako przychód finansowy w rachunku zysków i strat, natomiast
wynik netto na transakcji po uwzględnieniu rezerwy na podatek odroczony w wysokości 4 405 814 zł. będzie
oscylował w granicach 18 782 679 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, Ŝe wyŜej wskazane wartości mogą ulec zmianie, gdyŜ w rozumieniu § 56 MSSF 3
w sytuacji powstania przychodów stanowiących nadwyŜkę sumy wartości godziwych nabytych składników aktywów
przedsiębiorstwa upadłego ponad koszt połączenia, jednostka przejmująca dokonuje ponownej oceny
identyfikacji i wyceny moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, przy czym czynności identyfikacyjne na terenie
nabytego przedsiębiorstwa nie zostały na dzień przekazania niniejszego raportu zakończone.
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