Raport ESPI 16/2019
4MASS S.A.
Temat: Informacja dot. stanu realizacji prognoz finansowych Emitenta za 2018
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji
przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 20 grudnia 2018 roku w zakresie
prognoz wyników finansowych na rok 2018 oraz informacji przedstawionych w raporcie okresowym
Spółki obejmującym IV kwartał 2018 roku (raport bieżący EBI nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 roku),
w którym Spółka przedstawiła informację dot. realizacji prognoz wyników finansowych na rok 2018,
Emitent wyjaśnia, iż w wyniku badania sprawozdania finansowego Emitenta przez biegłego
rewidenta, a także wdrożeniu przedstawionych przez biegłego rewidenta rekomendacji, doszło do
zmiany wyników finansowych Emitenta, a tym samym stan realizacji prognoz wyników finansowych
Emitenta uległ zmianie.
Pierwotnie w raporcie za IV kwartał 2018 roku, przedstawiono następujące wyniki finansowe
Emitenta, w ramach prognozowanych pozycji:


przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

12. 393.405,53 zł



zysk netto:

915.961,62 zł

Po dokonaniu modyfikacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta wynikających z uwag
przedstawionych w ramach badania prowadzonego przez biegłego rewidenta, wyniki Emitenta w
powyższych pozycjach uległy zmianie i przedstawiają się następująco:


przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

13.228.375,89 zł



zysk netto:

554.954,80 zł

W konsekwencji, Emitent zrealizował prognozy opublikowane w ramach Dokumentu Informacyjnego
Spółki w zakresie przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, tj. doszło do przekroczenia
prognozowanych wyników w tym zakresie, gdyż Emitent wypracował przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi na poziomie 13.228.375,89 zł, a prognozowane wyniki wskazywały wartość
10.000.000,00 zł.
Jednakże, Emitent nie zrealizował prognoz w zakresie zysku netto, który wynosi obecnie 554.954,80
zł, podczas gdy prognozowane wyniki zostały ustalone na poziomie 900.000,00 zł.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż prognozy ujawnione w Dokumencie Informacyjnym zostały
przygotowane w oparciu o dane historyczne roku ubiegłego Emitenta oraz przy uwzględnieniu
sytuacji na rynku oraz koniunktury gospodarczej istniejącej na dzień sporządzenia prognoz.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że różnica w pozycjach przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi oraz zysku netto, które zostały opublikowane w ramach raportu za IV kwartał 2018,
a wartością tych pozycji przedstawionych przez Emitenta po badaniu sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta wynika z faktu, iż po uwzględnieniu rekomendacji niezależnego audytora,
Emitent dokonał zmiany sposobu kalkulacji kosztów wytworzenia produktów, wyceny wyrobów
gotowych, towarów oraz produkcji w toku, co miało wpływ na wyniki Emitenta. Zmiany w przyjętej
metodologii, mają odzwierciedlenie przede wszystkim w kosztach działalności operacyjnej, w pozycji
zużycie materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, mając jednocześnie
bezpośredni wpływ na przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w pozycji zmiana stanu
produktów. Ponadto na pogorszenie wyniku finansowego miało wpływ dokonanie odpisów
aktualizujących wartość należności w kwocie 82 746,20 zł.
Zastosowane zasady kalkulacji kosztów wytworzenia produktów oraz przyjęte metody wyceny
wyrobów gotowych, towarów i produkcji w toku, będą kontynuowane przy sporządzeniu raportów
okresowych w bieżącym roku.
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