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Prognoza wyników finansowych na rok 2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Makarony Polskie SA 
przekazuje do publicznej wiadomości prognozy finansowe Grupy Makarony Polskie na rok 2013.

Opublikowane prognozy są sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej obowiązującymi Spółkę.

PROGNOZA 2013 Grupy Makarony Polskie:
- przychody ze sprzedaży ogółem: 144 831 tys. zł,
- zysk brutto ze sprzedaży: 29 111 tys. zł,
- EBITDA: 9 770 tys. zł,
- EBIT: 5 298 tys. zł,
- zysk netto: 2 865 tys. zł.

Założenia do prognoz finansowych na rok 2013:
- prezentowane prognozy na 2013 opierają się o założenia dotyczące rozwoju organicznego i nie uwzględniają 
akwizycji,
- prognoza wyników finansowych na rok 2013 oszacowana została na podstawie umów, które Grupa Makarony 
Polskie posiada już w swoim portfelu, a także na podstawie umów planowanych do pozyskania i realizacji w 2013 
roku,
- ceny surowców, energii i koszty dystrybucji zaplanowane zostały na poziomie IV kwartału 2012,
- w prognozie wyników finansowych założono, że do końca roku 2013 nie wystąpią istotne zmiany mające wpływ 
na rynek oraz działalność Grupy.

Makarony Polskie SA na bieżąco monitorować będzie wykonanie opublikowanych prognoz i o ewentualnych 
korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Ponadto Spółka będzie dokonywać weryfikacji 
realizacji prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu do skonsolidowanych raportów 
kwartalnych.
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