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Treść raportu:  

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 7 czerwca 2017 

roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego 

skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 (tj. za okres 1 

października 2016 r. – 31 marca 2017 r.), podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej 

wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres. 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za I półrocze roku obrotowego 2016/2017: 

Przychody ze sprzedaży netto: 228.403 tys. PLN 
Zysk z działalności operacyjnej: 5.719 tys. PLN 
EBITDA:  22.395 tys. PLN 
Zysk netto: 10.392 tys. PLN 

 

Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/2017: 

Przychody ze sprzedaży netto: 183.131 tys. PLN 
Zysk z działalności operacyjnej: 17.467 tys. PLN 
EBITDA:  27.430 tys. PLN 
Zysk netto: 15.689 tys. PLN 

 

Emitent wyjaśnia przy tym, że na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I półrocze 

roku obrotowego 2016/2017 najistotniejszy wpływ miały przede wszystkim spadek przychodów ze 

sprzedaży zanotowany na rynku Wielkiej Brytanii, spadek realizowanych marż na sprzedaży 

architektury ogrodowej będący następstwem presji cenowej oraz wrastających kosztów wytworzenia. 

Jednocześnie Zarząd Stelmet S.A. wskazuje, że we wstępnych wynikach finansowych Grupy Stelmet 

zostały ujęte nieplanowane wcześniej koszty operacyjne wynikające z dłuższego okresu 

funkcjonowania zakładu w Telford oraz przedłużającego się procesu osiągania pełnej zdolności 

produkcyjnej przez zakład w Grudziądzu, o czym informowano wcześniej w raporcie bieżącym nr 

19/2016. 

Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I półrocze roku obrotowego 
2016/2017 (tj. za okres 1 października 2016 r. – 31 marca 2017 r.), zostaną przekazane w  rozszerzonym 
skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Stelmet, którego publikacja została zaplanowana na 
dzień 23 czerwca 2017 r. 
 
 
 
 


