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RB 13/2018 

Zarząd spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143 („Emitent ”), informuje, iż 
w związku z zakończeniem w dniu 16 marca 2018 r. prac nad agregacją oraz weryfikacją 
danych finansowych realizowanych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za 
rok obrotowy 2017 r., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości  wstępnych 
wyników finansowych, z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników  osiąganych w 
analogicznych  okresach. 

Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta wynoszą: 

− przychody ze sprzedaży za 2017 r. wynoszą  1.782,6  mln złotych (spadek o 92,7 mln 
złotych w stosunku do danych skonsolidowanych za rok obrotowy 2016 r.), 

− zysk brutto ze sprzedaży za 2017 r. wynosi 150 mln złotych (wzrost o 25,7 mln 
złotych w stosunku do 2016 r.), 

− zysk operacyjny za 2017 r. wynosi 46,4 mln złotych (wzrost o 21,7 mln złotych w 
stosunku do 2016 r.), 

− zysk netto z działalności kontynuowanej za 2017 r. wynosi 3,2 mln złotych (spadek o  
7,7 mln złotych w stosunku do 2016 r.). 

Wstępne jednostkowe dane finansowe Emitenta wynoszą: 

− przychody ze sprzedaży za 2017 r. wynoszą 616,6 mln złotych (spadek o 121,6 mln 
złotych w stosunku do 2016 r.), 

− zysk brutto ze sprzedaży za 2017 r. wynosi 44 mln złotych (wzrost o 25,5 mln złotych 
w stosunku do 2016 r.), 

− strata operacyjna za 2017 r. wynosi 39,8 mln złotych wobec straty na poziomie 62,9 
mln złotych w roku ubiegłym, 

− strata netto z działalności kontynuowanej za 2017 r. wynosi 66,0 mln złotych (spadek 
wyniku netto o 3,8 mln złotych w stosunku do 2016 r.). 



W ocenie Zarządu Emitenta na obniżenie skonsolidowanego i jednostkowego wyniku netto 
za 2017 r. wpływ miały następujące istotne czynniki, dotyczące bezpośrednio Emitenta: 

a) podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu korekt w wycenie kontraktów 
długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r. w wyniku przeprowadzenia okresowej 
analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń 
odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, w tym 
mających ujemny wpływ na wynik, tj. w szczególności: rozpoznanie straty w 
wysokości 10 mln złotych w związku z koniecznością wymiany części urządzeń na 
kontrakcie dotyczącym budowy kotła fluidalnego oraz z powodu utworzenia 
dodatkowej rezerwy na spodziewaną stratę w kwocie 9,2 mln złotych na kontrakcie 
dotyczącym instalacji odazotowania spalin, która może wystąpić w przypadku 
wydania polecenia rozpoczęcia prac na projekcie, 

b) utworzenie rezerw związanych z reorganizacją Emitenta, której nowy etap został 
rozpoczęty w dniu 21 czerwca 2017 r. (RB Emitenta nr 17/2017). Ostateczne 
zobowiązania w zw. z realizacją reorganizacji Emitenta wyniosą około 8,4 mln złotych 
i znajdują w całości odzwierciedlenie w wyniku za rok obrotowy 2017, co pozwoli na 
zrealizowanie zakładanych pierwotnie oszczędności; 

c) realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 17,2 mln 
złotych (odroczony podatek nieskutkujący wypływem środków pieniężnych w 
omawianym okresie).  

 

Przedstawione powyżej wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe mają 
charakter wstępny i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione w 
raporcie rocznym za 2017 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 5 kwietnia 
2018 r. Przedstawione dane finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
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