
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku
Raport bieżący nr 

 

 
Zarząd IFIRMA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne
wybrane dane finansowe Spółki za I 
analogiczny okres roku poprzedniego.
 

Przychody ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk brutto 

Zysk netto 

* wstępne wyniki 

 
Publikowane dane finansowe zostały wybrane ze wstępnie sporządzonego sprawozdania 
finansowego przygotowanego według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień 
założeniu że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na ostateczny 
kształt sprawozdania finansowego.
 
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkow
raportu półrocznego, czyli 08
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku
Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 04 sierpnia

SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, nie
wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze 2017 roku wraz z danymi porównawczymi za 
analogiczny okres roku poprzedniego. 

Pozycja 
I pół. 

w tys. zł.

Przychody ze sprzedaży 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
brutto ze sprzedaży 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 

działalności operacyjnej 

  
 

Publikowane dane finansowe zostały wybrane ze wstępnie sporządzonego sprawozdania 
finansowego przygotowanego według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień 
założeniu że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na ostateczny 
kształt sprawozdania finansowego. 

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkow
, czyli 08 września 2017 r. 

informacje poufne. 

Wrocław, 04.08.2017 r. 

 
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku 

sierpnia 2017 roku 

niepoddane przeglądowi 
2017 roku wraz z danymi porównawczymi za 

 2016 I pół.2017* 

w tys. zł. w tys. zł. 

5 991 7 216 
3 879 4 551 

2 113 2 665 
1 399 1 538 

742 1 163 
794 1 185 

628 953 

 
 

Publikowane dane finansowe zostały wybrane ze wstępnie sporządzonego sprawozdania 
finansowego przygotowanego według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień 04.08.2017, przy 
założeniu że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na ostateczny 

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego 


