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Treść raportu:

Makarony Polskie SA informuje o sporządzeniu wstępnych szacunków wyników Grupy Kapitałowej Makarony
Polskie („Grupa”) za rok 2012.
Wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy za 2012 rok przedstawiają się następująco:
- przychody netto ze sprzedaży: 131 921 tys. zł (w stosunku do 210 671 tys. zł w 2011 roku),
- EBIT (zysk brutto+odsetki): 2 325 tys. zł (w stosunku do -1 302 tys. zł w 2011 roku),
- EBITDA (EBIT+amortyzacja): 7 023 tys. zł (w stosunku do 5 253 tys. zł w 2011 roku),
- zysk netto: 1 277 tys. zł (w stosunku do straty na poziomie 3 347 tys. zł w 2011 roku).
Wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miał proces restrukturyzacyjny prowadzony w Grupie w 2012 roku, mający na
celu trwałe odzyskanie rentowności. W ramach tego procesu renegocjowano kontrakty handlowe zawarte z
dostawcami i odbiorcami oraz usprawniono system monitorowania spływu należności, przeprowadzono działania
mające na celu ograniczenie kosztów operacyjnych poprzez poprawę efektywności wykorzystania mocy
produkcyjnych zakładów oraz zredukowano zatrudnienie na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej. Pełny
komentarz do wypracowanych wyników finansowych zostanie zamieszczony w raporcie rocznym za 2012 rok.
Jednocześnie Spółka podkreśla, że wyniki finansowe zawarte w niniejszym raporcie są wynikami szacunkowymi,
nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mogą różnić się od tych, które zostaną opublikowane w dniu 21
marca 2013 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012.
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