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Treść raportu:

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent), w związku z pracami nad sprawozdaniami finansowymi za 2018 r. oraz z uwagi
na fakt, iż wyniki finansowe – niezależnie od uwzględnienia występującej w IV kwartale sezonowości, która
znacząco obniża wyniki uzyskiwane w tym okresie – istotnie różnią się od wyników uzyskanych po trzech
kwartałach 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, niezaudytowane, szacunkowe skonsolidowane
i szacunkowe jednostkowe dane finansowe Grupy PGO oraz PGO S.A. za rok 2018.
Skonsolidowane szacunkowe dane finansowe za 2018 r.:
- Przychody ze sprzedaży: 407,2 mln zł,
- Wynik na sprzedaży: 36,7 mln zł,
- Zysk z działalności operacyjnej: 23,5 mln zł,
- EBITDA: 41,7 mln zł,
- Zysk netto: 13,8 mln zł.
Jednostkowe szacunkowe dane finansowe za 2018 r.:
- Przychody ze sprzedaży: 13,8 mln zł,
- Strata z działalności operacyjnej: - 6,2 mln zł,
- Strata netto: - 1,6 mln zł.
Na skonsolidowane wyniki szacunkowe Grupy PGO za 2018 rok wpłynęły m.in. zdarzenia o charakterze
jednorazowym, do których należały:
• Dokonanie odpisów aktualizujących majątek przeznaczony do zbycia lub likwidacji w kwocie 8,5 mln zł, w związku
z przyjętym „Planem reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z.o.o.”. Głównym celem przyjętego
planu jest realokacja części procesów produkcyjnych w odlewni, dotychczas rozproszonych na znacznej
powierzchni zakładu, konsekwencją czego będzie likwidacja lub sprzedaż majątku nieoperacyjnego, który w
wyniku reorganizacji stanie się zbędny. Oczekiwanym efektem działań reorganizacyjnych będzie trwały spadek
kosztów operacyjnych o kwotę ok. 1,5 mln zł rocznie.
• Rozwiązanie aktywa na podatek odroczony w kwocie 2,5 mln zł w związku z planowanym przeprowadzeniem w
2019 r. połączenia spółki Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. z PGO S.A. i z uwagi na brak możliwości rozliczenia
strat podatkowych w latach kolejnych.
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta i mogą ulec
zmianie. Publikacja raportu za rok 2018 r. planowana jest na 30 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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