
 
 

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. 

 

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet  

za trzy kwartały roku obrotowego 2016/2017 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za trzy kwartały roku obrotowego 2016/2017  

z porównaniem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Stelmet za trzy kwartały roku 

obrotowego 2015/2016: 

 

Za okres 
01.10.2016 - 
30.06.2017 

Za okres 
01.10.2015 - 
30.06.2016 

Zmiana  
(01.10.2016 - 30.06.2017 vs 
 01.10.2015 - 30.06.2016) 

Przychody ze sprzedaży netto 424.708 tys. PLN 456.197 tys. PLN -31.489 tys. PLN -6,9% 

Zysk z działalności operacyjnej 21.103 tys. PLN 63.076 tys. PLN -41.973 tys. PLN -66,5% 

EBITDA:  48.041 tys. PLN 78.315 tys. PLN -30.274 tys. PLN -38,7% 

Zysk netto: 23.717 tys. PLN 47.160 tys. PLN -23.443 tys. PLN -49,7% 

 

Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za trzy kwartały roku obrotowego 2016/2017  

z porównaniem do jednostkowych wyników finansowych Stelmet S.A. za trzy kwartały roku 

obrotowego 2015/2016: 

  

Za okres 
01.10.2016 - 
30.06.2017 

Za okres 
01.10.2015 - 
30.06.2016 

Zmiana  
(01.10.2016 - 30.06.2017 vs 
 01.10.2015 - 30.06.2016) 

Przychody ze sprzedaży netto 325.345 tys. PLN 336.361 tys. PLN -11.016 tys. PLN -3,3% 

Zysk z działalności operacyjnej 34.915 tys. PLN 55.245 tys. PLN -20.330 tys. PLN -36,8% 

EBITDA 49.818 tys. PLN 68.601 tys. PLN -18.783 tys. PLN -27,4% 

Zysk netto 30.535 tys. PLN 39.955 tys. PLN -9.420 tys. PLN -23,6% 

 

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

roku obrotowego 2016/2017 najistotniejszy wpływ miały czynniki wynikające z istotnego osłabienia się 

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

wolumenowym. W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2016/17 spadek przychodów Grupy 

Stelmet w Wielkiej Brytanii (wyrażonych w PLN) wyniósł ponad 27% rok do roku.  

Jednocześnie, narastająco za trzy kwartały bieżącego roku obrotowego 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 9% 

w Niemczech i ponad 8% we Francji, a w ujęciu wartościowym (wyrażonym w PLN) – odpowiednio 

ponad 5% oraz niemal 3%.  

W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2016/17 Grupa zanotowała ponadto niemal 22-proc. 

wzrost rok do roku przychodów ze sprzedaży pelletu wyrażonych w PLN.  



 
 
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 m.in. w raporcie bieżącym nr 19/2016 

oraz w raportach okresowych Grupy Stelmet. 

Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za trzy kwartały roku 
obrotowego 2016/2017 (tj. za okres 1 października 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.), zostaną przekazane 
do publicznej wiadomości w  skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Stelmet, którego publikacja 
została zaplanowana na dzień 28 sierpnia 2017 r. 
 
 
 
 

 


