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Treść Raportu:   
         

Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ["Emitent", "Spółka"] informuje, że według wstępnych wyliczeń 

dokonanych na dzień 10 lutego 2023 r. szacunkowe przychody Spółki ze sprzedaży za 2022 r. wyniosły 

ponad 652 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w 2021 roku o ok. 13%. 

 

Więcej informacji dotyczących szacunkowych przychodów oraz szczegółowy komentarz Zarządu Spółki 

znajduje się w załączniku do niniejszego raportu, przy czym Spółka informuje, że przedstawione  

w załączeniu dane obejmują wyłącznie szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za 2022 r., które nie 

zostały jednak zweryfikowane przez audytora.  

 

Jednocześnie Emitent informuje, że proces agregacji danych finansowych realizowany na potrzeby 

opracowania wyników finansowych za rok 2022 pozostaje w toku, natomiast według wstępnych 

ewaluacji dokonanych na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wyniki operacyjne za okres IV 

kwartału 2022 r. i całego roku obrotowego 2022, w dalszym ciągu determinowane były niekorzystnym 

wpływem zwiększonych kosztów działalności produkcyjnej w porównaniu do poprzednich analogicznych 

okresów sprawozdawczych, które będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez 

Spółkę w całym 2022 r. poprzez spodziewaną stratę netto w tym okresie na poziomie ok. 17,0 – 19,0  mln 

zł.  

 

Zarazem Spółka informuje, że z całego szeregu niezależnych od Emitenta czynników kosztowych, które 

zostały odnotowane w roku 2022, znaczną część (jak w szczególności koszty energii) udaje się Spółce 

redukować począwszy od bieżącego roku, co w założeniu Emitenta ma doprowadzić do stabilizacji 

kosztu wytworzenia, a w konsekwencji przyczynić się do powrotu do wysokości marż, które Spółka 

osiągała w poprzednich latach. 

 

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2023, opublikowanym przez Spółkę 

raportem bieżącym nr 1/2023, zaplanowany termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok zbadanego 

przez biegłego to 28 kwietnia 2023 roku.    


