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Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w księgach rachunkowych nabytego przedsiębiorstwa
„Pomerania” sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie

Stocznia

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 7/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. informuje, iŜ
podjął w dniu 25 kwietnia 2008 r. uchwałę numer 4/IV/2008 w sprawie ujęcia w księgach rachunkowych
nabytego przedsiębiorstwa Stocznia „Pomerania” sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie.
Mając na względzie przyjęte w Spółce zasady prowadzenia ewidencji księgowej oparte o wymogi MSSF 3, Zarząd
postanowił, co następuje:
Wprowadzić do ksiąg rachunkowych MAKRUM S.A. składniki zakupionego od Syndyka Masy Upadłości dnia
4.01.2008 r. przedsiębiorstwa firmy: Stocznia „Pomerania” Spółka z o.o. w Szczecinie w upadłości w ilości i o
wartości określonej w załączniku do niniejszej uchwały to jest:
- rzeczowe aktywa trwałe w ogólnej wartości 41 901 tys. zł na które składają się
*grunty wraz z prawem uŜytkowania wieczystego - 9 448 tys. zł,
*budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej - 22 828 tys. zł,
*urządzenia techniczne i maszyny - 8 419 tys. zł,
*środki transportu - 461 tys. zł,
*inne środki trwałe - 745 tys. zł w tym wyposaŜenie produkcyjne - 276 tys. zł nie ujęte w operacie z 15.01.2008 r.,
*w ogólnej wartości rzeczowych aktywów trwałych aktywowano koszty związane z nabyciem tj. kwotę 344 tys. zł,
- długoterminowe aktywa finansowe - tj 150 udziałów w Pomerania Service Sp. z o.o. o nominalnej wartości 1000
zł kaŜdy stanowiące 49 % kapitału zakładowego,
- zapasy o łącznej wartości 802 tys. zł.
- po stronie pasywów, w pozycji zysk netto, ująć sumę nadwyŜki wartości godziwych aktywów ponad koszt
połączenia w wysokości 19 305 tys. zł, z uwzględnieniem 4 528 tys. zł podatku odroczonego, przy czym koszt
połączenia wyliczono na podstawie ceny zapłaconej Syndykowi tj. 18 675 tys. zł oraz wydatków związanych z
nabyciem tj. kwoty 344 tys. zł.
PowyŜsza uchwała została podjęta w związku z zakończeniem procesu ponownej identyfikacji i wyceny aktywów
zgodnie z paragrafem 56 MSSF 3.
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