
 
 

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

 

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet  

za trzy kwartały roku obrotowego 2017/2018 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za trzy kwartały roku obrotowego 2017/2018 

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

obrotowego 2016/2017: 
 

Za okres Za okres Zmiana 

01.10.2017 - 
30.06.2018 

 

01.10.2016 - 
30.06.2017 

 

(01.10.2017 - 30.06.2018 vs 

01.10.2016 - 30.06.2017) 

Przychody ze sprzedaży netto 434.384 tys. PLN 424.708 tys. PLN 9.676 tys. PLN 2,3% 

Zysk z działalności operacyjnej 25.142 tys. PLN 21.103 tys. PLN 4.039 tys. PLN 19,1% 

EBITDA:  56.402 tys. PLN 48.041 tys. PLN 8.361 tys. PLN 17,4% 

Zysk netto: 16.424 tys. PLN 23.717 tys. PLN -7.293 tys. PLN -30,8% 

 

Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za trzy kwartały roku obrotowego 2017/2018 

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

obrotowego 2016/2017: 
 

Za okres Za okres Zmiana 

01.10.2017 - 
30.06.2018 

 

01.10.2016 - 
30.06.2017 

 

(01.10.2017 - 30.06.2018 vs 

01.10.2016 - 30.06.2017) 

Przychody ze sprzedaży netto 318.332 tys. PLN 325.345 tys. PLN -7.013 tys. PLN -2,2% 

Zysk z działalności operacyjnej 31.562 tys. PLN 34.915 tys. PLN -3.353 tys. PLN -9,6% 

EBITDA:  46.770 tys. PLN 49.818 tys. PLN -3.048 tys. PLN -6,1% 

Zysk netto: 25.339 tys. PLN 30.535 tys. PLN -5.196 tys. PLN -17,0% 

 

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

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

2016/2017 decydujący wpływ miały w szczególności: 

1) dla przychodów ze sprzedaży – pozytywny wpływ wzrost sprzedaży pellet o 15,2 mln PLN, tj. o 
30,2% (przy wzroście wolumenu sprzedaży w tonach o 24,2%), kompensowany spadkiem 
przychodów w segmencie drewnianej architektury ogrodowej o 6,2 mln PLN, tj. o 1,8% (przy 
wzroście wolumenu sprzedaży w m3 o 2,9%). Negatywny wpływ umocnienia złotego w stosunku 
do kursu funta brytyjskiego i euro na całkowite przychody ze sprzedaży szacowany na ok. 7 mln 
PLN, 

2) dla wyniku na działalności operacyjnej –najistotniejszymi elementami wpływającymi na zmianę 
wyniku były: (a) poprawa wyniku w segmencie pellet w szacowanej wysokości 4,2 mln PLN, (b) 



 
 

pogorszenie wyniku w segmencie drewnianej architektury ogrodowej w szacowanej wysokości 4,6 
mln PLN (c) poprawa wyniku w obszarach nieprzypisanych do segmentów sprzedażowych w 
łącznej szacowanej wysokości 4,2 mln PLN (w tym niższym kosztom ogólnego zarządu w 
szacowanej wysokości 2,3 mln PLN), 

3) dla wyniku EBITDA – wskazana powyżej poprawa wyniku na działalności operacyjnej oraz wzrost 
amortyzacji o około 4,3 mln PLN związanej głównie z zakładem w Grudziądzu, 

4) dla wyniku netto – jego zmniejszenie wynikało z niższego o 15,6 mln PLN wyniku na działalności 
finansowej związanego głównie z osłabieniem złotego w stosunku do kursu euro oraz funta 
brytyjskiego oddziałującym negatywnie na wycenę zabezpieczających  transakcji pochodnych oraz 
kredytów denominowanych w tych walutach. Na niższą efektywną stawkę podatku dochodowego 
miało wpływ prowadzenie przez Grupę działalności na terenie PSSE. 

 
Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za trzy kwartały roku 
obrotowego 2017/2018 (tj. za okres 1 października 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.), zostaną przekazane 
do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Stelmet, którego publikacja 
została zaplanowana na dzień 24 sierpnia 2018 r. 
 
 
 
 

 


