
 
 

Komunikat prasowy 

25 stycznia 2019 r. 

 

Grupa Stelmet z 23-proc. wzrostem zysku EBITDA w roku 

obrotowym 2017/2018 

 

Według wstępnych szacunków, przychody Grupy Stelmet w roku obrotowym 2017/2018 

wyniosły 553 mln zł i były o ponad 3% wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA, 

czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła 68,6 mln zł, co oznacza 

wzrost o 23% r/r. Zapowiedziany przez zarząd test na utratę wartości aktywów trwałych, 

w postaci wartości firmy (goodwill), wykazał konieczność dokonania odpisu 

aktualizującego w kwocie 11,0 mln zł, co miało istotny wpływ na raportowany zysk netto 

Grupy – wyniósł on 9,6 mln zł wobec 17,5 mln zł w roku obrotowym 2016/2017. 

Przeprowadzony przez Grupę Stelmet test na utratę wartości, o rozpoczęciu którego Spółka 

informowała w połowie stycznia, dotyczył brytyjskiej spółki Grange Fencing Ltd. i związany był 

ze zmianą uwarunkowań́ biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. 

Przeprowadzone badanie wykazało obniżenie wartości aktywów trwałych w pozycji wartość 

firmy (goodwill) z 22,3 mln zł do 11,4 mln zł.  

– Odpis aktualizujący dokonany w wyniku przeprowadzonego testu ma charakter wyłącznie 

księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki i Grupy Stelmet. Zgodnie z przyjętą przez 

nas polityką rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość firmy (goodwill) nie mają również 

wpływu na wysokość zysku EBITDA, który jest kluczowym parametrem mierzącym efektywność 

działalności Grupy Stelmet. W roku obrotowym 2017/18 skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,6 

mln zł, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z EBITDĄ w roku obrotowym 2016/2017– wskazał 

Piotr Leszkowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Stelmet S.A. 

Zaprezentowane przez Grupę Stelmet wyniki testu na utratę wartości oraz wstępne wyniki 

finansowe za rok obrotowy 2017/2018 mają charakter szacunkowy. Ostateczne wartości 

zostaną przedstawione w raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 29 stycznia 2019 r. 

 

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet 

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. 

Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju 

płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te 

przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, 

parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.  

W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym 

w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 

architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne - od 



 
 

zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa 

także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.  

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają 

one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY 

(„Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.  

W roku obrotowym 2016/17 (tj. w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.) 

przychody Grupy Stelmet wyniosły 536 mln zł. Wypracowany w tym okresie wynik EBITDA 

sięgnął blisko 56 mln zł, a zysk netto ponad 17,5 mln zł. 

 

*** 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.stelmet.com lub prosimy 

o kontakt:  

Karina Szymkowiak-Sieradzka 

Stelmet S.A. 

tel. 68 329 67 04 / kom. 734 180 982 

e-mail: k.sieradzka@stelmet.com  

Krzysztof Woch 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 

e-mail: kwoch@nbs.com.pl 
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