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Treść raportu: 
 
Cognor Holding SA (dalej: Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem procesu wstępnej 
agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2021 (okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) podjęta 
została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości aktualnych informacji dotyczących 
szacunków wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku wyniku i strat za roku obrotowego 
2021. 
 
Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021 roku następujące 
skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT): 
– Przychody ze sprzedaży: 2.811,2 mln zł wobec kwoty 1.733,2 mln zł przychodów za rok 
obrotowy 2020 (wzrost o 62,2 %), 
– Zysk brutto ze sprzedaży: 595,5 mln zł, wobec 158,9 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 
274,8 %), 
– Zysk na działalności operacyjnej: wynik dodatni w kwocie 467,8 mln zł, wobec 66,5 mln zł 
za rok obrotowy 2020 (wzrost o 603,1 %),  
– Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 452,6 mln zł, wobec 32,3 mln zł za rok 
obrotowy 2020 (wzrost o 1302,6%), 
– Zysk netto: wynik dodatni w kwocie 365,6 mln zł, wobec 33,5 mln zł za rok obrotowy 2020 
(wzrost o 989,9 %), 
– EBITDA: wynik dodatni 519,6 mln zł, wobec 114,2 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 
354,8%), 
 
Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z 
najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad 
sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych 
jednorazowych operacji o charakterze księgowym (których wystąpienia jednak nie można 
całkowicie wykluczyć). Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań 
rocznych za rok obrotowy 2021 pozostaje w toku. 
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2021 r., 
którego publikację zaplanowano na 14 marca 2022 r. 
 
 
 
Podpisy osób działających za Emitenta:  
Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu  


