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Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż po przedstawieniu przez biegłego rewidenta projektu raportu z przeglądu 

sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r., przewidywany wynik netto Grupy Kapitałowej wyniósł -1.541 tys. 

zł wobec wyniku 1.361 tys. zł za analogiczny okres roku poprzedniego i Zarząd uznaje tę informację za istotną z 

uwagi na jej wartość i znaczenie dla Grupy Kapitałowej RAFAMET.

Na wysokość wyniku finansowego, o którym mowa powyżej, wpływ miało umocnienie się waluty krajowej w 

stosunku do otwartych długoterminowych kontraktów produkcyjno – handlowych podmiotów Grupy Kapitałowej na 

dzień 30.06.2017 r. (1 EUR = 4,2265 PLN) w porównaniu do dnia 31.12.2016 r. (1 EUR = 4,4240 PLN) oraz 

utworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy pracownicze i zwiększenie odpisu aktuarialnego na odprawy 

emerytalne oraz nagrody jubileuszowe wypłacane w wysokości określonej w Zakładowym Układzie Zbiorowym 

Pracy w łącznej kwocie około 500 tys. zł. Ponadto na wynik finansowy wpłynęło zmniejszenie przychodu okresu o 

kwotę około 700 tys. zł z tytułu zakończonych produkcyjnie i wysłanych do klientów obrabiarek oczekujących jednak 

na montaż finalny (decyzje kupujących).

Analiza stanu realizacji kontraktowych i przedkontraktowych zadań produkcyjnych po 30.06.2017 r. oraz ocena, w 

oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Zarządu Emitenta, pozwalają na przyjęcie założenia, że na koniec 

roku 2017 wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej będą dodatnie.
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