Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A.
zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG
w dniu 21 czerwca 2006 r.
Prognozy finansowe
1. Oœwiadczenie wskazuj¹ce podstawowe za³o¿enia, na których Emitent opiera swoje prognozy
Spó³ka opiera swoje prognozy finansowe na nastêpuj¹cych g³ównych za³o¿eniach:
•

•

Za³o¿enia na które wp³yw mo¿e mieæ Spó³ka
–

Grupa ACTION bêdzie realizowa³a strategiê przedstawion¹ w pkt 6.1.3. Czêœci III Prospektu

–

Cele emisji opisane w pkt 3.4. Czêœci IV Prospektu bêd¹ realizowane zgodnie z przyjêtym przez Zarz¹d planem

–

Udzia³ towarów charakteryzuj¹cych siê wy¿szymi mar¿ami w strukturze sprzeda¿y Grupy ACTION bêdzie systematycznie
wzrasta³

–

ACTION Ukraina bêdzie otwieraæ kolejne nowe sklepy w ramach sieci SZOK

–

Kontynuowana bêdzie polityka kontroli i optymalizacji kosztów dzia³alnoœci operacyjnej

Za³o¿enia niezale¿ne od Spó³ki
–

Wzrost gospodarczy Polski i Ukrainy wyra¿ony w szczególnoœci tempem wzrostu PKB bêdzie pozytywnie wp³ywa³ na wartoœæ rynku
dystrybucji sprzêtu IT w Polsce i wartoœæ rynku dystrybucji i sprzeda¿y detalicznej sprzêtu IT i sprzêtu AGD/RTV na Ukrainie

–

Rynek przetargów publicznych nie ulegnie znacznym zmianom, zarówno pod wzglêdem wartoœci, jak i obowi¹zuj¹cych regu³
prawnych

–

Kurs z³otego w stosunku do USD bêdzie oscylowa³ na poziomie 3,2 PLN

–

Stopa podatku dochodowego od osób prawnych bêdzie wynosiæ 19% w Polsce i 25% na Ukrainie

–

Koszt kredytu bankowego wyra¿ony stawk¹ WIBOR (3M) bêdzie wynosi³ oko³o 4% p.a. powiêkszony o mar¿ê bankow¹

–

Spó³ka pozyska z emisji Akcji Serii B œrodki finansowe w planowanej wielkoœci

2. Prognozy wyników sporz¹dzone przez Emitenta
Prognoza wyników finansowych Grupy ACTION na lata 2005/06 – 2006/07 (w tys. PLN)
2005/06 – Prognoza
Przychody ze sprzeda¿y

2006/07 – Prognoza

1.445.308

1.753.856

Zysk operacyjny

26.389

35.563

Zysk netto przypadaj¹cy na akcjonariuszy Spó³ki

16.288

22.892

ród³o: Spó³ka

Prognoza wyników finansowych Grupy ACTION zosta³a sporz¹dzona zgodnie ze standardami MSR.

3. Raport sporz¹dzony przez bieg³ych rewidentów dotycz¹cy prognoz finansowych sporz¹dzonych przez Emitenta
Raport niezale¿nego bieg³ego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych
sporz¹dzonych za okres od 1.08.2005 do 31.07.2006 oraz za okres 1.08.2006 do 31.07.2007
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ACTION S.A.
Sprawdziliœmy wybrane elementy prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych na lata 2005/006 i 2006/2007 Grupy
Kapita³owej ACTION S.A., w której jednostk¹ dominuj¹c¹ jest ACTION S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 46/54, na które
sk³adaj¹ siê sporz¹dzone w formie planu i oparte na znacz¹cych szacunkach prognozy dotycz¹ce nastêpuj¹cych elementów
skonsolidowanego rachunku zysków i strat:
2005/2006
Przychody ze sprzeda¿y

2006/2007

1 445 308 tys. z³

1 753 856 tys. z³

Zysk operacyjny

26 389 tys. z³

35 563 tys. z³

Zysk netto przypadaj¹cy na akcjonariuszy Spó³ki

16 288 tys. z³

22 892 tys. z³
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Za sporz¹dzenie prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych, w tym tak¿e za³o¿eñ, na których je oparto, odpowiada Zarz¹d
ACTION S.A. Naszym zadaniem by³o dokonanie sprawdzenia tych informacji przedstawionych w formie planu na lata 2005/2006, 2006/2007,
opartych na znacz¹cych szacunkach.
Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliœmy stosownie do norm i wytycznych zawartych w Miêdzynarodowym
Standardzie Us³ug Atestacyjnych 3400 wydanym przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgowych (IFAC). Standard nak³ada na nas obowi¹zek
przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskaæ umiarkowan¹ pewnoœæ, ¿e
prognozowane informacje nie zawieraj¹ istotnych nieprawid³owoœci.
Prognozowane skonsolidowane informacje finansowe zosta³y sporz¹dzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym.
Sprawdzaj¹c dowody uzasadniaj¹ce przyjête przez Zarz¹d ACTION S.A. za³o¿enia stwierdziliœmy, ¿e:
1.

Grupa Kapita³owa ACTION S.A. jak równie¿ podmiot dominuj¹cy Grupy Kapita³owej dotychczas nie dokonywa³y planowania przysz³ych
wyników w sposób sformalizowany. Ze wzglêdu na brak zatwierdzonych przez organa nadzorcze bud¿etów w latach poprzedzaj¹cych nie
byliœmy w stanie zweryfikowaæ realizacji danych prognozowanych przez Zarz¹d z aktualnymi wynikami wypracowanymi przez Spó³kê.

2.

Prognozowane elementy skonsolidowanego rachunku zysków strat s¹ wy¿sze od odpowiadaj¹cych im kwot za rok 2004/2005 kiedy to
Grupa Kapita³owa odnotowa³a stratê w kwocie -14.174 tys. z³. Przyjête za podstawê szacunków za³o¿enia s¹ naszym zdaniem obarczone
wiêkszym ryzykiem, ani¿eli w przypadku, gdyby znajdowa³y swe uzasadnienie w historycznych tendencjach wzrostowych.

Za wyj¹tkiem kwestii opisanych powy¿ej, sprawdzaj¹c dowody uzasadniaj¹ce za³o¿enia, nie stwierdziliœmy niczego, co kaza³oby nam s¹dziæ,
¿e nie stanowi¹ one racjonalnej podstawy sporz¹dzenia prognozowanych informacji finansowych.

Naszym zdaniem prognozowane skonsolidowane informacje finansowe obejmuj¹ce przedstawione wy¿ej dane liczbowe zosta³y poprawnie
przygotowane na podstawie za³o¿eñ i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci, które s¹ spójne z zasadami
rachunkowoœci stosowanymi przy sporz¹dzaniu historycznych skonsolidowanych sprawozdañ finansowych.

Pragniemy równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e rzeczywiste wyniki finansowe mog¹ siê ró¿niæ od przewidywañ, poniewa¿ przewidywane zdarzenia
czêsto nie nastêpuj¹ zgodnie z oczekiwaniami a wynikaj¹ce st¹d odchylenia mog¹ byæ istotne.
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