
Stelmet S.A.
Prezentacja skonsolidowanych 

wyników finansowych 

za 1Q roku obrotowego 2016/2017
28 lutego 2017 r.
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Piotr 

Leszkowicz

Kadra Zarządzająca

Dyrektor 

Finansowy

Andrzej 

Trybuś

Członek 

Zarządu

Przemysław 

Bieńkowski

Wiceprezes 

Zarządu

Stanisław 

Bieńkowski

Prezes

Zarządu
Operacyjnie kieruje pracą 

pionu finansów i księgowości, 

w skład których wchodzi też 

dział controllingu

 W Stelmet od 2008 r. 

na stanowisku dyrektora 

finansowego

 Poprzednio Członek 

Zarządu w Grupie 

Steinhoff

 Zarządzał również 

działem finansów i 

controllingu 

w Nestle (Schoeller)

Kieruje i nadzoruje:

- Pion sprzedaży i produkcji 

drewnianej architektury 

ogrodowej

- Pion logistyki

 Ze Spółką związany 

od 2010 r.

 Poprzednio Członek 

Zarządu w  Grupie 

Steinhoff 

Kieruje i nadzoruje:

- Pion finansów 

i księgowości

- Pion techniczny

- Pion sprzedaży i produkcji 

pellet:

 W Stelmet od 2006 r.

 Od 2007r. pełni funkcję 

Wiceprezesa Zarządu

 Po ukończeniu Szkoły 

Głównej Handlowej w 

Warszawie rozpoczął 

pracę jako Analityk w BRE 

CF

Kieruje całą Grupą Stelmet, 

wyznacza kierunki jej 

rozwoju i odpowiada 

za strategię. Strategicznie 

nadzoruje działalność 

w obszarze drewnianej 

architektury ogrodowej. 

Bezpośrednio nadzoruje:

- Pion zakupów

- Pion personalny

- Pion Informatyki

 Twórca i wieloletni prezes 

zarządu Stelmet
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Model biznesowy Grupy Stelmet, w podziale na fazy
Pionowo zintegrowany producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej

Manipulacja, odkorowywanie, sortowanie i przetarcie drewna

Produkcja i montaż DAO

Produkt uboczny

Planowanie i organizacja dostaw

Wstępne 

zamówienia 

od klientów

Planowanie 

wolumenu i 

struktury produkcji 

Zakup drewna
Organizacja  dostaw 

drewna

Faza I
Zamówienia i 

planowanie produkcji

Faza III
Organizacja 

logistyki

Produkcja Pellet Skojarzona 

produkcja 

energii 

elektrycznej i 

cieplnej

Wyroby gotowe (magazyn) Sprzedaż 

bezpośrednia

Faza II

Produkcja

100% finalne 

wykorzystanie surowca 

drzewnego
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Model biznesowy Grupy uwzględniający sezonowość
1Q roku obrotowego (ostatni kalendarzowy) – duża produkcja, mniejsza sprzedaż

Cykl biznesowy Stelmet ze wskazaniem obszarów 

największej aktywności w danych okresach

Q4Q3Q2Q1

Planowanie produkcji
Pierwotna faza 

planowania

Termin realizacji zamówień 2 tygodnie

Produkcja 

na magazyn

Cykliczne ustalenie asortymentu 

i warunków cenowych z klientami

Realizacja sprzedaży w szczycie sezonu 

(magazyn + bieżąca produkcja)

 Umowy z klientami mają charakter ramowy – zawierają głównie uzgodnienie co do asortymentu i warunków 

logistycznych na jakich realizowane będą dostawy. 

 Stelmet planuje produkcję tak, aby efektywnie zarządzać wykorzystaniem zasobów i finansowaniem (bierze pod 

uwagę sezonowość, trendy, możliwość zrealizowania dostaw w oparciu o zamówienia ad hoc

 Wiążące zamówienia składane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem 

 Realizacja dostaw odbywa się w dużej mierze przy wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych w ciągu 

całego roku

ProdukcjaProdukcja na magazyn
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Kwartalne przychody ze sprzedaży DAO w %*

* dla celów porównywalności dane za I kwartał roku 2014/15 uwzględniają wyniki Grange Fencing pomimo, że Spółka weszła formalnie do Grupy Stelmet od 1 grudnia 2014r.

9%

28%

41%

21%

11%

29%

41%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

IQ IIQ IIIQ IVQ

Rok 2014/2015 Rok 2015/2016

Sezonowość sprzedaży DAO w Grupie Stelmet typowa dla branży
Ostatni kwartał roku kalendarzowego (1Q obrotowy) najmniej reprezentatywny

Historyczna sprzedaż DAO w 1Q na 

poziomie

10%
sprzedaży w całym roku

Rozkład kwartalny sprzedaży DAO  

odzwierciedla sezonowość 

działalności Grupy:

 Historyczna sprzedaż DAO w pierwszym kwartale 

stanowi około 10% rocznej sprzedaży

 Największa sprzedaż DAO jest realizowana w drugim 

i trzecim kwartale naszego roku obrotowego
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Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży
Ostatni kwartał roku kalendarzowego (1Q obrotowy) najmniej reprezentatywny dla przychodów

1Q w Grupie Stelmet to czas produkcji 

i przygotowania do sezonu

 Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale stanowią poniżej 

15% rocznych przychodów

 Spadek przychodów w stosunku do 1Q roku 15/16 wyniósł 8,3 

mln PLN co stanowi zaledwie 1,5% rocznych przychodów 

Grupy

 Sezon sprzedaży rozpoczyna się w połowie drugiego kwartału 

Przychody ze sprzedaży w 1Q wyniosły 

67 mln PLN

67,5 75,2 66,9

161,0 163,9

220,5 217,0

123,7
111,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2014/15s 2015/16 2016/17

1Q 2Q 3Q 4Q

12%

28%

20%

38%

29%

13%

38%

22%

Przychody Grupy w rozbiciu 

na kwartały*

*dla celów porównywalności dane za I kwartał roku 2014/15 uwzględniają wyniki Grange Fencing pomimo, że Spółka weszła formalnie do Grupy Stelmet od 1 grudnia 2014r.

% przychodów

w całym roku
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Przychody ze sprzedaży na stabilnym poziomie

44,3

51,8

41,1

10,7

15,9

19,6

11,7

6,3

5,6

0,8

1,2

0,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1Q 2014/15s* 1Q  2016/17 1Q  2016/172

Drewniana architektura ogrodowa Pellet Produkt uboczny Pozostałe

% przychodów

w całym roku

Produktowa struktura sprzedaży 

w mln PLN*

Struktura produktowa przychodów 

odzwierciedla sezonowość Grupy:

 Udział w 1Q przychodów ze sprzedaży DAO 

w strukturze produktowej sprzedaży jest najniższy 

dla całego roku (<70%), gdzie dla całego roku ten 

udział jest na poziomie 85%

 3-letnia dynamiczna tendencja wzrostowa 

przychodów ze sprzedaży pellet (CAGR = 35%)

 Niewielkie zmniejszenie przychodów ze sprzedaży 

produktu ubocznego jest wynikiem wzrostu 

przychodów ze sprzedaży pellet

Dynamiczny wzrost przychodów 

ze sprzedaży pellet w 1Q

+23% (r/r)

13%

12%

*dla celów porównywalności dane za I kwartał roku 2014/15 uwzględniają wyniki Grange Fencing pomimo, że Spółka weszła formalnie do Grupy Stelmet od 1 grudnia 2014r.
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Sprzedaż - Architektura ogrodowa
Stelmet jest wiodącym producentem i dystrybutorem na największych rynkach DAO w Europie 

Geograficzna sprzedaż DAO 

wyrażona w mln PLN*

Średnie przychody ze sprzedaży DAO w 

1Q stanowią 10 % rocznej sprzedaży 

DAO

 Stabilna sprzedaż na rynku francuskim, polskim i 

pozostałych rynkach - przychody ze sprzedaży DAO w 1Q 

były się na poziomie poprzednich lat,

 Przychody na rynku niemieckim w 1Q roku 14/15 zostały 

zniekształcone (+1,4 mln PLN) w wyniku rozwiązania w 

tym okresie niewykorzystanej rezerwy na rabat 

posprzedażowy. Z uwzględnieniem powyższego 

przychody na rynku niemieckim w okresie 3 ostatnich lat 

są na stabilnym poziomie,

 Zmniejszenie przychodów na rynku brytyjskim w wyniku 

osłabienia kursu GBP – 3,6 mln PLN oraz w wyniku niższej 

sprzedaży 6,7 mln PLN związanej ze zmianą 

asortymentową u wiodącego odbiorcy.

*dla celów porównywalności dane za I kwartał roku 2014/15 uwzględniają wyniki Grange Fencing pomimo, że Spółka weszła formalnie do Grupy Stelmet od 1 grudnia 2014r.

24,1

9,6

4,8 5,6
0,3

31,5

9,1
6,5

4,5 0,3

21,2

10,0

5,1 4,4
0,4

0

5

10

15

20

25

30

35

Wielka Brytania Francja Niemcy Pozostałe Polska

1Q 2014/15s* 1Q 2015/16 1Q 2016/17
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Sprzedaż - Architektura ogrodowa
Stelmet jest wiodącym producentem i dystrybutorem na największych rynkach DAO w Europie 

21,6%
17,5%

24,4%

10,8%
12,5%

12,5%

54,3% 60,8%
51,6%

0,7%

0,5%
0,9%

12,7%
8,6% 10,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1Q 2014/15 1Q 2015/16 1Q 2016/17

Francja Niemcy Wielka Brytania Polska Inne

Struktura geograficznej sprzedaży 

DAO wyrażonej w mln PLN*

Znaczenie rynku brytyjskiego dla 

wyników osiąganych w 1Q

 Dominujący udział przychodów ze sprzedaży na 

rynku brytyjskim w I kw. z ponad 50% udziałem 

przychodów ze sprzedaży, podczas gdy dla całego 

roku ten kształtuje się na poziomie poniżej 45%.

 Rynek brytyjski charakteryzuje się bardziej płaskim 

przebiegiem sezonowości sprzedaży przez co w 1Q 

przychody z tego rynku są dominujące w strukturze 

geograficznej sprzedaży Grupy.

 Stosunkowo niski udział przychodów w 1Q dla rynku 

niemieckiego związany jest z późniejszym 

rozpoczęciem sezonu sprzedażowego w porównaniu 

do krajów z południa Europy.

*za rok 2014/15 uwzględniono dane z symulacji danych finansowych przygotowanych w celu uwzględnienia wyników Grange Fencing w całym okresie 12 miesięcy kończących się 30 wwrześnia 2015 r.
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Sprzedaż - Pellet
Dynamiczny wzrost sprzedaży pellet

4,2

6,5

5,0

10,9

6,6

13,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

1Q 2014/15 1Q 2015/16 1Q 2016/17

Struktura geograficznej sprzedaży 

pellet wyrażonej w mln PLN
Dynamicznie rosnące przychody ze 

sprzedaży pellet

 Sprzedaż pelletu w 1Q 2016/17 r. wyniosła 29,8 tys. 

ton

 W stosunku do roku ubiegłego zanotowano wzrost 

sprzedaży o 3,7 mln PLN (tj. więcej o 23%) 1Q 16/17 

vs 1Q 15/16. Czynnikiem wspierającym sprzedaż był 

trwający sezon grzewczy i korzystna koniunktura
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Sprzedaż - Pellet
Stabilna struktura geograficzna sprzedaży

42,6%
36,7% 38,6%

57,4%
63,3% 61,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1Q 2014/15 1Q 2015/16 1Q 2016/17

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

Struktura geograficznej sprzedaży 

pellet wyrażonej w mln PLN

Rekordowa kwartalna wielkość 

sprzedaży pellet w tonach w historii 

Grupy

 W 1Q roku 2016/17 w stosunku do 1Q roku 2015/16 

większą sprzedaż zanotowano zarówno dla rynku 

polskiego jak i rynków eksportowych

 Struktura geograficzna sprzedaży pellet pozostaje 

porównywalna do lat ubiegłych
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Rynek surowca

Ceny surowca na stabilnym poziomie

 Ceny nabycia surowca w 1Q kształtowały się 

na poziomie całego roku 2015/2016. 

 Koszty nabycia drewna w 1 kwartale 2016/2017 

są zgodne z oczekiwaniami Grupy dla całego roku 

2016/2017.

 Obecny poziom zakontraktowanego surowca 

w Lasach Państwowych zabezpiecza w bieżącym 

roku obrotowym potrzeby Grupy na poziomie około  

90%. Dodatkową pule Grupa planuje nabyć 

w nowym systemie (e-drewno) lub w ramach puli 

drewna dla rynku rozwojowego 

282

264

274

264

220

230

240

250

260

270

280

290

2014/15 2015/16 1Q 2015/16 1Q 2016/17

2014/15 2015/16 1Q 2015/16 1Q 2016/17

Historyczne ceny surowca w PLN/m3

Spadek ceny nabycia drewna w 1Q 

3,4% (r/r)
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EBITDA zgodna z sezonowością działalności Grupy 
Stabilny poziom wysokich wyników finansowych

*dla celów porównywalności dane za rok 2014/15 dla okresu 01.10.2014 – 31.12.2014 uwzględniają wyniki Grange Fencing pomimo, że Spółka weszła formalnie do Grupy Stelmet od 1 grudnia 2014r.

Skorygowana EBITDA i marża 

EBITDA*

Wielkość EBITDA w 1Q 

niemiarodajna dla rocznych 

wyników Grupy 

 Na korektę wyniku EBITDA najważniejszy 

wpływ miały koszty restrukturyzacji 

Grange, co dało negatywny efekt w wys. 

0,5 mln PLN, 

 Z uwagi na sezonowość działalności 

Grupy EBITDA w pierwszym 1Q jest 

bliska zeru 

Skorygowana EBITDA w 1Q 

wyniosła 

-0,9 mln PLN
wobec 0,2 mln PLN rok wcześniej

80,2
89,7

0,2 -0,9

14%

16%

0%
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Wynik netto zgodny z sezonowością działalności Grupy

 Wysoka amortyzacja (wzrost o 2,7 mln PLN  

w stosunku do 1Q roku 2015/2016) związana 

z uruchomieniem zakładu w Grudziądzu

 Koszty finansowe w sposób istotny

wpływający na poziom straty netto związane z:

- różnicami kursowymi głównie od 

zobowiązań finansowych 4,6 mln PLN

- wyceną walutowych transakcji 

pochodnych 4,4 mln PLN 

głównie niezrealizowanymi.

 Podatek odroczony w zdecydowanej części 

związany z podatkiem odroczonym (+3,9 mln 

PLN)

Strata netto wyniosła

15,1 mln PLN
i jest charakterystyczna dla 

działalności Grupy w tym okresie

Zysk/Strata netto w mln PLN

-1,3

3,8

-15,1

-7,6

0,3

-10,2

3,8

-20

-10

0

EBITDA Amortyzacja Przychody

finansowe

Koszty

finansowe

Podatek

dochodowy

Zysk (strata)

netto
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Cash-flow
Zdrowa struktura przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne zgodnie z cyklem sezonowości

 Ujemny cashflow operacyjny wynikający ze zmiany w kapitale obrotowym 

związany głównie z budową stoków magazynowych 

 Casflow z inwestycji ujemny związany głównie z kontynuacja inwestycji 

w Grudziądzu

 Dodatni cash-flow z działalności finansowej wynikający z wpływów z emisji 

nowych akcji (+44,5 mln PLN) oraz zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych 

i finansujących kapitał obrotowy (+30,1 mln PLN)  

Przepływy pieniężne 

w 1Q oddają charakter 

sezonowości Grupy

tys. PLN

- 18,8

- 49,0 - 49,0

2,5

7,6

- 48,4

- 0,1

10,8

- 20,0

71,6

- 70,0

- 60,0

- 50,0

- 40,0

- 30,0

- 20,0

- 10,0

 0,0

 10,0

Zysk Brutto Amortyzacja Zmiana kapitału 

obrotowego

Podatek Inne CF z operacji CF z inwestycji CF z finansowania CF w sumie



ZAKŁAD W GRUDZIĄDZU

MR GARDEN 
NA ŚCIEŻCE WZROSTU 

PRODUKCJI
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Realizacja synergii operacyjnych
1Q okres rozruchu i rozwoju produkcji w Grudziądzu

Działania zrealizowane w Grange

Fencing:

 Podjęto decyzję o zamknięciu produkcji w Telford 

do końca marca 2017 r.

 W związku z realizacją zamknięcia produkcji 

pracownicy produkcyjni otrzymali wypowiedzenia

 Ujęte w SF Grupy w 1Q koszty prowadzonej 

restrukturyzacji wyniosły 0,5 mln PLN

 Dotychczasowe łączne koszty restrukturyzacji ujęte 

w sprawozdaniach finansowych Grupy wyniosły 1,0 

mln GBP

Rozwój mocy produkcyjnych w 

zakładzie MrGarden w Grudziądzu

 Produkcja wyrobów gotowych uruchomiona 

w październiku 2016 r.

 Wielkość realizowanej produkcji pozwoliła 

na podjęcie decyzji o szybszym zamknięciu zakładu 

w Telford
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Grupa ogranicza ryzyko kursowe 

i ryzyko stopy procentowej

 Zmiana w strukturze walutowej przychodów 

odzwierciedla kierunki geograficzne i strukturę 

produktowa realizowanej sprzedaży

 Blisko 50% przychodów Grupy w 1Q 16/17 zostało 

zrealizowane w EUR.  Niższy poziom przychodów 

w GBP (w stosunku do 1Q 15/16) spowodowany 

niższymi przychodami DAO na rynku brytyjskim oraz 

osłabieniem GBP

 Stosunkowo wysoki udział sprzedaży w PLN 

(zmniejszającej ryzyko kursowe) wynika z sezonowo 

wysokiego udziału sprzedaży produktu ubocznego 

oraz pellet

 Grupa stosuje strategię naturalnego hedgingu. 

Dla niepokrytej hedgingiem naturalnym otwartej 

pozycji walutowej Grupa korzysta z instrumentów 

zabezpieczających np. forward. Grupa dla okresu 

kolejnych 12 miesięcy posiada zabezpieczoną ponad 

połowę swojej otwartej pozycji zarówno w GBP jak 

i w EUR na kursach wyższych niż obecne kursy 

rynkowe.

Analiza danych finansowych
Przychody i zobowiązania finansowe walutowe w Grupie Stelmet

Przychody wg walut

111,1
82,1 100,7
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* wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, podawane wg wartości bilansowej w PLN
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Capex, amortyzacja 
Większość wydatków inwestycyjnych związana z budową zakładu MrGarden

Kontynuacja budowy zakładu 

w Grudziądzu

 Do końca 1Q nakłady inwestycyjne na budowę 

Zakładu w Grudziądzu narastająco wyniosły 216,4 

mln PLN. 

 W bieżącym roku przewidziane jest jeszcze 

poniesienie nakładów ok. 33 mln PLN i są to w dużej 

mierze nakłady związane z ostatnimi płatnościami 

(po testach wydajnościowych i jakościowych) linii 

technologicznych oraz  nakłady związane z budową 

placów magazynowych.

 Nakłady ponoszone przez inne Spółki z Grupy w 1Q 

2016/2017 są na dużo niższym poziomie 4,9 mln 

PLN

 Bieżąca i przewidywana sytuacja finansowa Grupy 

oraz posiadane niewykorzystane kredyty 

inwestycyjne pozwalają na realizację zakładanych 

działań w bieżącym 2016/2017 roku

Nakłady inwestycyjne (CAPEX 

inwestycyjny) i amortyzacja w mln PLN

124,0
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Finansowanie inwestycji
Wzrost zobowiązań finansowych związany z MrGarden

Bezpieczny poziom zadłużenia Grupy

 Kontynuacja procesu budowy zakładu w Grudziądzu 

oraz sezonowe zwiększenie zapotrzebowanie na 

kapitał obrotowy (budowy zapasów) spowodowało, 

wzrost zadłużenia Grupy

 Koszty odsetek od zobowiązań finansowych 

w 1Q 2016/2017 (-0,9 mln PLN) są na poziomie 

1Q roku 2015/2016 (-1,0 mln PLN)

 Dodatkowo dla ograniczenia ryzyka stopy 

procentowej dla większości kredytów 

długoterminowych Grupa zawarła zabezpieczenia 

stopy procentowej (IRS).

 Ponad 95% zobowiązań finansowych jest w walucie 

EUR i GBP. Zmiana kursu EUR/PLN oraz GBP/PLN 

na 31.12.2016 w stosunku do 30.09.2016 spowo-

dowała wzrost zobowiązań finansowych o 7 mln PLN

Zobowiązania finansowe netto w mln PLN

*dla celów porównywalności dane za rok 2014/15 dla okresu 01.10.2014 – 31.12.2014 uwzględniają wyniki Grange Fencing pomimo, że Spółka weszła formalnie do Grupy Stelmet od 1 grudnia 2014r.

Wskaźnik NetDebt/EBITDA 

na 31.12.2016 wynosił

3,1

151,0

214,6

213,6

248,8

1,9

2,9

2,6

3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

50

100

150

200

250

30 września 2015 31 grudnia 2015 30 września 2016 31 grudnia 2016

Zobowiązania finansowe neto Wskaźnik długu netto do EBITDA (LTM)



21

Szukamy atrakcyjnego podmiotu do 

przejęcia

 Spółka podtrzymuje swoje cele dla wykorzystania 

środków z emisji nowych akcji:

- akwizycja nowego podmiotu z branży,

bądź

- spłata części kredytu inwestycyjnego 

finansującego zakład w Grudziądzu

 Na chwilę obecną Spółki z Grupy nie są stroną 

wiążących zobowiązań co do przejęcia nowych 

podmiotów.

 Trwają pracę nad wyszukaniem optymalnego 

podmiotu. 

Wykorzystanie środków z emisji 
Stan zaawansowania procesu



Załączniki
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1Q 2016/17 1Q 2015/16 Zmiana

mln PLN mln PLN mln PLN %

Przychody ze sprzedaży 66,9 75,2 -8,3 -11,1%

Koszt własny sprzedaży -54,3 -57,4 3,1 -5,3%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12,6 17,8 -5,3 -29,5%

Marża 18,8% 23,7% -4,9% -20,7%

Koszt sprzedaży -11,6 -13,5 1,9 -13,9%

Koszty ogólnego zarządu -9,5 -10,1 0,6 -6,1%

Zysk (strata) ze sprzedaży -8,5 -5,7 -2,8 48,3%

Marża -12,7% -7,6% -5,1% 66,7%

Pozostałe przychody operacyjne 1,1 1,4 -0,4 -25,4%

Pozostałe koszty operacyjne -1,5 -0,4 -1,2 323,2%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9,0 -4,7 -4,3 91,7%

Marża -13,4% -6,2% -7,2% 115,6%

Przychody finansowe 0,3 1,2 -0,9 -77,1%

Koszty finansowe -10,2 -1,5 -8,7 581,7%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -18,9 -4,9 -13,9 281,7%

Marża -28,2% -6,6% -21,6% 329,2%

Podatek dochodowy -3,8 1,9 -5,7 -301,0%

Zysk netto -15,1 -6,8 -8,2 120,6%

Marża -22,5% -9,1% -13,4% 148,0%

Podstawowe dane finansowe – RACHUNEK WYNIKÓW
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Podstawowe dane finansowe – EBITDA

1Q 2016/17 1Q 2015/16 Zmiana

mln PLN mln PLN mln PLN %

Przychody ze sprzedaży 66,9 75,2 -8,3 -11,1%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9,0 -4,7 -4,3 91,7%

Amortyzacja 7,6 5 2,7 55,2%

EBITDA -1,3 0,2 -1,6 -

Marża EBITDA -2,0% 0,3% -2,3% -

Korekty EBITDA

Restrukturyzacja Grange Fencing 0,5 0 5,1

Skorygowana EBITDA -0,9 0,2 -1,1 -

Marża skorygowanej EBITDA -1,3% 0,3% -1,6% -
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Podstawowe dane finansowe - BILANS

2015/2016 2014/2015 Zmiana

mln PLN mln PLN mln PLN %

Aktywa trwałe, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe 462,4 323,7 138,7 42,9%

Nieruchomości inwestycyjne 20,3 20,7 -0,5 -2,3%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37,1 21,0 16,2 77,0%

Aktywa trwałe RAZEM 548,7 398,4 150,2 37,7%

Aktywa obrotowe, w tym:

Zapasy 141,7 143,2 -1,6 -1,1%

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 69,6 76,1 -6,6 -8,6%

Pochodne instrumenty finansowe 5,3 1,8 3,4 186,7%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21,8 4,3 17,5 412,7%

Aktywa obrotowe RAZEM 243,7 232,9 10,8 4,7%

AKTYWA RAZEM 792,4 631,3 161,1 26%

Kapitał własny 420,0 325,9 94,1 28,9%

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

Kredyty, pożyczki, leasingi 240,1 153,1 87,0 56,9%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16,4 14,9 1,4 9,7%

Zobowiązania długoterminowe RAZEM 264,1 174,1 89,9 51,6%

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

Kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring 30,4 65,7 -35,3 -53,7%

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 37,5 32,7 4,8 14,6%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21,3 13,0 8,3 63,7%

Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM 108,4 131,3 -23,0 -17,5%

PASYWA RAZEM 792,4 631,3 161,1 25,5%


