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Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że wstępne wyniki finansowe za 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową RAFAMET:

 - wstępne przychody ze sprzedaży wyniosły 109.165 tys. zł i były wyższe o 16.186 tys. zł od przychodów uzyskanych 

w porównywalnym okresie 2015 roku, co stanowi wzrost o 17,4%,

 - wstępny zysk netto wyniósł 3.966 tys. zł. i był wyższy o 216 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2015 r., co 

stanowi wzrost o 5,8%,

 - suma bilansowa na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 201.287 tys. zł i była wyższa o 24.293 tys. zł od sumy 

bilansowej z dnia 31.12.2015 r., co stanowi wzrost o 13,8%.

2) jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez RAFAMET S.A.:

 - wstępne przychody ze sprzedaży wyniosły 81.775 tys. zł i były wyższe o 17.898 tys. zł od przychodów uzyskanych 

w porównywalnym okresie 2015 roku, co stanowi wzrost o 28%,

 - wstępny zysk netto wyniósł 2.686 tys. zł. i był wyższy o 670 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2015 r., co 

stanowi wzrost o 33,2%,

 - suma bilansowa na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 174.341 tys. zł i była wyższa o 22.021 tys. zł od sumy 

bilansowej z dnia 31.12.2015 r., co stanowi wzrost o 14,5%.

Powyższe parametry nie odbiegają od wielkości planowych i są zgodne z oczekiwaniami Zarządu, jednakże ze 

względu na znaczącą zmianę dynamiki wybranych parametrów w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego, wynoszącą dla Spółki powyżej 10%, informacja ta została uznana za istotną. 

Wiedza Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu opiera się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią 

się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wstępnie szacowane wyniki finansowe po dniu opublikowania 

niniejszego raportu. Powyższe szacunki będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportów okresowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników 

finansowych, o czym Emitent poinformuje dnia 21.03.2017 r., zgodnie z przyjętymi terminami przekazywania 

raportów okresowych w 2017 r. 
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