
 
 

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. 

 

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet  

za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 

z porównaniem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku 

obrotowego 2016/2017: 

  

Za okres Za okres Zmiana 

01.10.2017 - 
31.03.2018 

01.10.2016 - 
31.03.2017 

(01.10.2017 - 31.03.2018 vs 

01.10.2016 - 31.03.2017) 

Przychody ze sprzedaży netto 212.774 tys. PLN 228.403 tys. PLN -15.629 tys. PLN -6,8% 

Zysk z działalności operacyjnej 2.310 tys. PLN 5.911 tys. PLN -3.601 tys. PLN -60,9% 

EBITDA:  22.943 tys. PLN 22.587 tys. PLN 356 tys. PLN 1,6% 

Zysk netto: 4.129 tys. PLN 10.504 tys. PLN -6.375 tys. PLN -60,7% 

 

Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 

z porównaniem do jednostkowych wyników finansowych Stelmet S.A. za pierwsze półrocze roku 

obrotowego 2016/2017: 

  

Za okres 
01.10.2017 –  
31.03.2018 

Za okres 
01.10.2016 –  
31.03.2017 

Zmiana 

(01.10.2017 - 31.03.2018 vs 

01.10.2016 - 31.03.2017) 

Przychody ze sprzedaży netto 156.521 tys. PLN 183.131 tys. PLN -26.610 tys. PLN -14,5% 

Zysk z działalności operacyjnej 11.463 tys. PLN 17.468 tys. PLN -6.005 tys. PLN -34,4% 

EBITDA 21.671 tys. PLN 27.431 tys. PLN -5.760 tys. PLN -21,0% 

Zysk netto 9.647 tys. PLN 15.760 tys. PLN -6.113 tys. PLN -38,8% 

 

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

półrocze roku obrotowego 2017/2018 w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 

2016/2017 decydujący wpływ miały w szczególności: 

(a) dla przychodów ze sprzedaży – negatywny wpływ wynikający z: (a) umocnienia złotego w stosunku 
do kursu funta brytyjskiego i euro szacowany na ok. 6,8 mln PLN; (b) zmniejszenia wolumenowej 
sprzedaży DAO (w m3) o 8,9% spowodowanej niekorzystną pogodą skutkującą późniejszym 
rozpoczęciem szczytu sprzedażowego na wszystkich głównych rynkach sprzedażowych Grupy 
częściowo kompensowany wzrostem sprzedaży pelletu (w tonach) o 11,9% i wzrostem sprzedaży 
w pozostałych segmentach, 

(b) dla wyniku na działalności operacyjnej – negatywny wpływ wynikający z: (a) umocnienia złotego 
w stosunku do kursu funta brytyjskiego i euro szacowany na ok. 4,3 mln PLN (b) niższej sprzedaży 
drewnianej architektury ogrodowej, częściowo mitygowany przez poprawę efektywności 
produkcji, realizowanej przez spółkę MrGarden,  



 
 
(c) dla wyniku EBITDA –wskazana powyżej zmiana wyniku na działalności operacyjnej oraz wzrost 

amortyzacji związany z zakładem w Grudziądzu szacowany na ok. 3,8 mln PLN, 
(d) dla wyniku netto – przedstawione powyżej odchylenia na poziomie działalności operacyjnej oraz 

niższy niż w roku ubiegłym o około 4,9 mln zysk na działalności finansowej, związany głównie 
z transakcjami pochodnymi, kompensowany niższym podatkiem dochodowym o około 2,1 mln 
PLN. 

 
Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za pierwsze półrocze 
roku obrotowego 2017/2018 (tj. za okres 1 października 2017 r. – 31 marca 2018 r.), zostaną 
przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Stelmet, 
którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 czerwca 2018 r. 
 
 
 
 

 


