
 
 

Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet  

za rok obrotowy 2016/2017 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za rok obrotowy 2016/2017  

z porównaniem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Stelmet za rok obrotowy 

2015/2016: 

 

Za okres 
01.10.2016 - 
30.09.2017 

Za okres 
01.10.2015 - 
30.09.2016 

Zmiana  
(01.10.2016 - 30.09.2017 vs 
 01.10.2015 - 30.09.2016) 

Przychody ze sprzedaży netto 538.089 tys. PLN 567.297 tys. PLN -29.208 tys. PLN -5,15% 

Zysk z działalności operacyjnej 20.632 tys. PLN 61.694 tys. PLN -41.062 tys. PLN -66,56% 

EBITDA:  57.614 tys. PLN 82.394 tys. PLN -24.780 tys. PLN -30,08% 

Zysk netto: 19.416 tys. PLN 67.494 tys. PLN -48.078 tys. PLN -71,23% 

 

Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za rok obrotowy 2016/2017 z porównaniem do 

jednostkowych wyników finansowych Stelmet S.A. za rok obrotowy 2015/2016: 

  

Za okres 
01.10.2016 - 
30.09.2017 

Za okres 
01.10.2015 - 
30.09.2016 

Zmiana  
(01.10.2016 - 30.09.2017 vs 
 01.10.2015 - 30.09.2016) 

Przychody ze sprzedaży netto 406.336 tys. PLN 415.733 tys. PLN -9.397 tys. PLN -2,26% 

Zysk z działalności operacyjnej 41.926 tys. PLN 60.377 tys. PLN -18.451 tys. PLN -30,56% 

EBITDA 61.838 tys. PLN 78.389 tys. PLN -16.551 tys. PLN -21,11% 

Zysk netto 37.455 tys. PLN 46.982 tys. PLN -9.527 tys. PLN -20,28% 

 

Emitent wyjaśnia przy tym, że na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 

2016/2017 decydujący wpływ miały w szczególności czynniki wynikające z istotnego osłabienia się 

kursu funta brytyjskiego wobec złotego, jak i niższej wielkości sprzedaży na brytyjskim rynku w ujęciu 

wolumenowym. W ciągu roku obrotowego 2016/2017 spadek przychodów Grupy Stelmet na tym 

rynku (wyrażonych w PLN) wyniósł około 25% rok do roku.  

Jednocześnie, w całym roku obrotowym sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej realizowana 

przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej wzrosła w ujęciu wolumenowym. 

Wzrost ten na wiodących rynkach zbytu wyniósł: niemal 11% w Niemczech i ponad 6% we Francji, a w 

ujęciu wartościowym (wyrażonym w PLN) – odpowiednio blisko 8% oraz niemal 2%.  

W całym roku obrotowym 2016/2017 w stosunku do poprzedniego roku Grupa zanotowała 21-

procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu wyrażonych w PLN.  

 



 
 
Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za rok obrotowy 
2016/2017 (tj. za okres 1 października 2016 r. – 30 września 2017 r.), zostaną przekazane do publicznej 
wiadomości w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Stelmet, którego publikacja została 
zaplanowana na dzień 19 stycznia 2018 r. 
 
 
 
 

 


