Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 roku
3/2019
Informacja nt. wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w toku procesu
weryfikacji i agregacji danych finansowych, dokonywanego na potrzeby sporządzenia sprawozdań
finansowych za rok obrotowy 2017/2018 (obejmujący okres od 1 października 2017 r. do 30 września
2018 r.) oraz w związku z pozostającym w toku procesem badania sprawozdań finansowych przez firmę
audytorską, w dniu 7 stycznia 2019 r. została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości
wybranych skonsolidowanych danych finansowych za ww. okres.
Podane niżej dane odbiegają od wartości ujętych w prognozie skonsolidowanych wyników finansowych
Grupy Emitenta na rok obrotowy 2017/2018, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr
6/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dla pozycji „wynik z działalności operacyjnej” oraz „EBITDA”.
Różnica w stosunku do wyniku prezentowanego w zaktualizowanej prognozie, przekazanej przez
Emitenta w raporcie bieżącym nr 55/2018 z dnia 28 września 2018 r. wynika w szczególności z podjęcia
w dniu 7 stycznia 2019 r. decyzji o dokonaniu odpisów księgowych dotyczących działalności spółek
zależnych od Emitenta na łączną kwotę ok. 10,9 mln zł.
Po ww. korekcie dotyczącej działalności spółek zależnych, wstępne skonsolidowane dane finansowe za
rok obrotowy 2017/2018 prezentują się następująco:
a) Przychody netto ze sprzedaży: 288,3 mln zł;
b) Wynik z działalności operacyjnej: -7,3 mln zł;
c) EBITDA: 0,7 mln zł.
Nie uwzględniając obciążenia wyników Spółki i jej Grupy Kapitałowej ww. odpisami związanymi z
działalnością spółek zależnych oraz istotnymi zdarzeniami jednorazowymi związanymi z renegocjacją
problematycznych kontraktów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2018, dane
finansowe prezentowałyby się następująco:
a) Przychody netto ze sprzedaży: 337,0 mln zł (Emitent prognozował pierwotnie 346,8 mln zł);
b) Zysk z działalności operacyjnej: 19,9 mln zł (Emitent prognozował pierwotnie 12,8 mln zł);
c) EBITDA: 28,0 mln zł (Emitent prognozował pierwotnie 22,3 mln zł).
Jednocześnie Zarząd informuje, że szczegółowe i ostateczne informacje nt. wyników finansowych za
rok obrotowy 2017/2018 poddane badaniu przez firmę audytorską zostaną przekazane w
sprawozdaniach rocznych, których termin publikacji zaplanowano na dzień 15 stycznia 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).

