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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FITEN S.A. _Emitent_ podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
Fiten S.A. oraz Emitenta, za 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-31.12.2019.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 168,3 mln zł, wobec 227,8 mln zł w roku 2018, co
stanowi spadek o 59,5 mln zł.
- Skonsolidowana szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 10,1 mln zł, wobec 10,7 mln zł skonsolidowanej
straty netto ze sprzedaży w roku 2018, co stanowi wzrost o 0,6 mln zł.
- Skonsolidowana szacunkowa strata netto wyniosła 25,4 mln zł, wobec 11,2 mln zł w roku 2018, co stanowi spadek
o 14,2 mln zł.
- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Emitenta wyniósł 162,3 mln zł, wobec 221,3 mln zł w roku 2018,
co stanowi spadek o 59,0 mln zł.
- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 10,5 mln zł, wobec 11,5 mln zł straty netto ze
sprzedaży w roku 2018, co stanowi wzrost o 1,0 mln zł.
- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 32,1 mln zł, wobec 10,9 mln zł w roku 2018, co stanowi spadek o
21,2 mln zł.
Wpływ na spadek przychodów miała mniejsza rdr skala prowadzonego przez Emitenta obrotu energią elektryczną i
gazem ziemnym oraz zwiększenie odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji w spółce zależnej Greenagro
S.A. w wys. 2,3 mln zł, dokonanego w drodze autokorekty. Spółka ta jest objęta konsolidacją, stąd zwiększenie
wartości odpisu aktualizującego wpłynęło jedynie na jednostkowy wynik finansowy Emitenta.
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie
przygotowywania ostatecznego sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym
mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem
Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.
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