
 
 

Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 

 

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet  

za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za pierwszy kwartał rok obrotowego 2017/2018 z 

porównaniem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Stelmet za pierwszy kwartał roku 

obrotowego 2016/2017: 

 

 

Za okres 
01.10.2017 - 
31.12.2017 

Za okres 
01.10.2016 - 
31.12.2016 

Zmiana  
(01.10.2017 - 31.12.2017 vs 
 01.10.2016 - 31.12.2016) 

Przychody ze sprzedaży netto 63.079 tys. PLN 65.933 tys. PLN -2.854 tys. PLN -4,3% 

Zysk z działalności operacyjnej -6.085 tys. PLN -8.953 tys. PLN 2.868 tys. PLN 32,0% 

EBITDA:  4.183 tys. PLN -1.334 tys. PLN 5.517 tys. PLN - 

Zysk netto: 40 tys. PLN -15.055 tys. PLN 15.095 tys. PLN - 

 

Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 z 

porównaniem do jednostkowych wyników finansowych Stelmet S.A. za pierwszy kwartał roku 

obrotowego 2016/2017: 

  

Za okres 
01.10.2017 - 
31.12.2017 

Za okres 
01.10.2016 - 
31.12.2016 

Zmiana  
(01.10.2017 - 31.12.2017 vs 
 01.10.2016 - 31.12.2016) 

Przychody ze sprzedaży netto 41.137 tys. PLN 49.217 tys. PLN -8.080 tys. PLN -16,4% 

Zysk z działalności operacyjnej 563 tys. PLN 1.244 tys. PLN -68.681 tys. PLN -54,7% 

EBITDA 5.754 tys. PLN 6.257 tys. PLN -503 tys. PLN -8,0% 

Zysk netto 859 tys. PLN -842 tys. PLN 1.701 tys. PLN - 

 

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

kwartał 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 umocnienia złotego w stosunku do 
kursu funta brytyjskiego i euro szacowany na ok. 2 mln PLN, utrzymanie porównywalnego 
wolumenu sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej na rynku Wielkiej Brytanii, przy 
jednoczesnym spadku wolumenu dla Europy kontynentalnej, gdzie niższej sprzedaży we Francji 
nie udało się skompensować jej wzrostami w Niemczech, 

(b) dla wyniku na działalności operacyjnej – poprawa nastąpiła przede wszystkim w obszarze 
sprzedaży kierowanej na rynek brytyjski, zarówno dzięki poprawie efektywności produkcji, 
realizowanej w głównej mierze przez spółkę MrGarden, jak i niższym kosztom sprzedaży spółki 
Grange Fencing, 



 
 
(c) dla wyniku EBITDA – poprawa efektywności działalności operacyjnej oraz wzrost amortyzacji 

związany z zakładem w Grudziądzu, 
(d) dla wyniku netto - oprócz wskazanej powyżej poprawy na poziomie działalności operacyjnej, 

istotny wpływ miały przychody finansowe wynikające z umocnienia złotego w stosunku do kursu 
innych walut jak euro i funt brytyjski.  

Emitent dodatkowo wyjaśnia, iż dokonano weryfikacji skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za 
okres pierwszego kwartału roku obrotowego 2016/2017 w konsekwencji czego uległy one zmianie w 
kwocie (-) 974 tys. PLN. Wyjaśnienie powyższej weryfikacji zostanie opisane w skonsolidowanym 
raporcie okresowym. 
 
Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za pierwszy kwartał 
roku obrotowego 2017/2018 (tj. za okres 1 października 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.), zostaną 
przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Stelmet, 
którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 lutego 2018 r. 
 
 
 
 

 


