
 

 

Raport bieżący nr 38/2017 

 

Data sporządzenia: 02.10.2017 r. 

 

Temat: Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej Mangata Holding za rok 2017 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Mangata Holding S.A., informuje, iż dokonuje korekty prognozy wyników Grupy 

Kapitałowej Mangata Holding na rok 2017.  Korekta prognozy została przeprowadzona na 

bazie analizy bieżących wyników finansowych, oceny rynkowej II półrocza, a także 

oczekiwanych wyników finansowych w poszczególnych segmentach biznesowych Grupy.  

Pierwotna prognoza na rok 2017 podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 

2/2017 z dnia 21 marca 2017 roku zakładała: (dane w tys. PLN): 

  
 

Sprzedaż 633 000 

EBITDA 98 800 

Zysk netto  55 900 

 

Skorygowana prognoza na rok 2017 zakłada: (dane w tys. PLN): 

  
 

Sprzedaż 624 000 

EBITDA 89 000 

Zysk netto  47 000 

 

Do głównych przyczyn zmiany prognozy na rok 2017 zaliczyć należy: 

• znaczący wzrost cen zakupu głównych surowców i podstawowych materiałów 

produkcyjnych. Sytuacja ta widoczna jest we wszystkich  segmentach działalności Grupy 

Kapitałowej Mangata Holding. Poszczególne Spółki podjęły działania mające na celu 

ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu cen. Są to działania o charakterze 

długofalowym, do których należy zaliczyć zarówno działania mające na celu przeniesienie 

wzrostu cen na odbiorców, jak i działania optymalizacyjne mające na celu redukcję 

kosztów działalności; 



 

 

• niższy poziom inwestycji i produkcji w branży budowlano-montażowej w Polsce w 

pierwszym półroczu 2017 roku, co przełożyło się na brak realizacji oczekiwanych 

przychodów ze sprzedaży w segmencie armatury przemysłowej i elementów złącznych;   

• przesunięcia w realizacji projektów w segmencie automotive; niektóre projekty, których 

uruchomienie planowano na 2017 rok, na skutek wspólnych ustaleń z kontrahentami 

zostały przesunięte na 2018 rok, co spowodowało obniżenie prognozowanych 

przychodów ze sprzedaży w roku 2017, jednakże efekt tych projektów w postaci wzrostu 

przychodów ze sprzedaży będzie widoczny w kolejnych latach; 

• spadek przychodów w obszarze automatyki przemysłowej oraz negatywne wyniki 

działalności spółki zależnej Techmadex S.A. spowodowane  niższymi od planowanych 

przychodami z tytułu realizowanych kontraktów, jak również brakiem nowych przetargów 

min. w sektorze infrastruktury gazowniczej, do których  mogłaby przystąpić spółka; 

• trudną sytuację na rynku pracy i stopniowy wzrost wynagrodzeń. Spółki Grupy 

Kapitałowej Mangata Holding doświadczyły trudności z obsadzeniem stanowisk oraz z 

pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników; ponadto sytuacja na rynku 

pracy wiąże się z wprowadzaniem pozapłacowych elementów wynagradzania, które 

podnoszą koszty świadczeń pracowniczych. 

 


