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Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 
dzisiejszym tj. 21 lipca 2017 roku powziął informację o wartości szacunkowych jednostkowych wybranych danych 
finansowych Spółki za I półrocze 2017 roku.
W związku z powyższym za I półrocze 2017 roku Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych 
wybranych danych finansowych:
- Przychody netto ze sprzedaży ogółem za I półrocze br. wyniosły 59.083 tys. zł., tj. wzrost o 14,11% w stosunku do 
osiągniętych w I półroczu 2016 roku. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 30,27% głównie z tytułu wzrostu 
eksportu. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów spadły o 53,95%, w wyniku mniejszego eksportu towarów 
oraz rezygnacji ze sprzedaży towarów masowych (ołów, srebro) z uwagi na brak dostawcy na odpowiednim 
poziomie cen. 
- Amortyzacja 3.226 tys. zł., spadek o 11,06% w stosunku do I półrocza 2016r.
- Zysk z działalności operacyjnej 10.799 tys. zł., wzrost o 32,37% w stosunku do I półrocza 2016 roku.
- Zysk brutto 8.240 tys. zł., wzrost o 9,65% w stosunku do I półrocza 2016 roku.
- Zysk netto 7.001 tys. zł., wzrost o 16,14% w stosunku do I półrocza 2016 roku.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
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