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Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) niniejszym podaje
do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe: (i) jednostkowe wyniki finansowe i
operacyjne Emitenta oraz (ii) skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne Grupy
Kapitałowej Emitenta za 2021 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku, sporządzone w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych.
W nawiązaniu do powyższego Zarząd Emitenta informuje, że wstępne wybrane szacunkowe
jednostkowe wyniki finansowe Emitenta kształtują się następująco:







przychody ze sprzedaży wynoszą 430,5 mln zł,
koszty podstawowej działalności operacyjnej wynoszą 416,0 mln zł,
zysk brutto na sprzedaży wynosi 14,5 mln zł,
zysk z działalności operacyjnej wynosi 43,8 mln zł,
zysk brutto wynosi 34,5 mln zł,
zysk netto z działalności kontynuowanej wynosi 35,1 mln zł.

Jednocześnie, w nawiązaniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres
9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że największy
ujemny wpływ na wynik finansowy na działalności operacyjnej w IV kwartale 2021 roku ma
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności w łącznej wysokości 18,2 mln złotych.
Zarząd Emitenta informuje, że wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki
finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta kształtują się następująco:







przychody ze sprzedaży wynoszą 537,0 mln zł,
koszty podstawowej działalności operacyjnej wynoszą 544,4 mln zł,
strata brutto na sprzedaży wynosi 7,4 mln zł,
zysk z działalności operacyjnej wynosi 16,2 mln zł,
zysk brutto wynosi 9,7 mln zł,
zysk netto z działalności kontynuowanej wynosi 8,7 mln zł.

Jednocześnie, w nawiązaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, Zarząd
Emitenta wyjaśnia, że dodatni wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej
Emitenta w IV kwartale 2021 roku miała korekta wyceny kontraktów długoterminowych w
związku z zawarciem ugody oraz podpisaniem aneksów dotyczących Kontraktu nr
2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON
Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy,
turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku”.

Emitent zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec
zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie
informował odrębnym raportem bieżącym.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta oraz skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta są przedmiotem weryfikacji przez niezależnego
biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdań finansowych za 2021 rok.
Podstawa prawna raportu bieżącego:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
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