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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że wstępne wyniki finansowe za 2018 r. przedstawiają się następująco:

1)    skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową RAFAMET:

        - wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 121.316 tys. zł i były wyższe 

o 9.517 tys. zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku, co stanowi wzrost o 8,5%,

        - wstępny zysk brutto na sprzedaży wyniósł 26.232 tys. zł. i był niższy o 15 tys. zł od zysku brutto na sprzedaży 

osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 0,1%,

        - wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 3.155 tys. zł. i był niższy o 237 tys. zł od zysku na 

działalności operacyjnej osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 7%,

        - wstępny zysk netto wyniósł 771 tys. zł. i był wyższy o 67 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2017 r., co 

stanowi wzrost o 9,5%,

        - suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 202.208 tys. zł i była wyższa o 6.511 tys. zł od sumy 

bilansowej z dnia 31.12.2017 r., co stanowi wzrost o 3,3%,

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

        - wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 82.339 tys. zł i były wyższe o 

928 tys. zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku, co stanowi wzrost o 1,1%,

        - wstępny zysk brutto na sprzedaży wyniósł 19.753 tys. zł. i był niższy o 888 tys. zł od zysku brutto na sprzedaży 

osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 4,3%,

        - wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1.594 tys. zł. i był niższy o 1.069 tys. zł od zysku na 

działalności operacyjnej osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 40,1%,

        - wstępny zysk netto wyniósł 69 tys. zł. i był niższy o 1.011 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2017 r., co 

stanowi spadek o 93,6%,

        - suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 171.646 tys. zł i była wyższa o 3.395 tys. zł od sumy 

bilansowej z dnia 31.12.2017 r., co stanowi wzrost o 2%.

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

się okoliczności po dniu opublikowania niniejszego raportu, które mogłyby istotnie wpłynąć na wstępnie zbadane 

przez biegłego rewidenta wyniki finansowe.
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