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Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2020 r., w związku
z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania raportów
rocznych odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r., podjęta została decyzja
o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników
finansowych.
Jednostkowe przychody za sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 2019 r.
ok. 377.890 tys. zł i były wyższe o ok. 101.514 tys. zł od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie
roku poprzedniego. Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miało wpływ przede wszystkim widoczne
zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, wynikające zarówno ze wzrostu zdolności
produkcyjnych, będących efektem uruchomienia w 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych,
jak i wzrostu sprzedaży rur zgrzewanych. Ponadto konsekwencją zwiększenia wolumenów produkcyjnych
było obniżenie jednostkowego kosztu stałego produkcji. W 2019 r. wzrosły również przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował wzrost
zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 8.712 tys. zł do poziomu ok. 18.635 tys. zł. Za 2019 r. Spółka poniosła
stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 967 tys. zł, jednak niższą o ok. 4.930 tys. zł w porównaniu
do 2018 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za 2019 r. poniósł stratę w kwocie ok. 11.640 tys. zł, która była
konsekwencją kosztów finansowania zewnętrznego, w tym m.in. kosztów związanych z zaciągniętymi
w 2018 r. i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w banku PKO BP kredytem.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2019 r. wyniosły
ok. 449.426 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 96.255 tys. zł w stosunku do przychodów osiągniętych
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są
efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży w podmiocie dominującym FERRUM S.A. Skonsolidowany zysk
z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM („Grupa”) wyniósł w 2019 r. ok. 5.489 tys. zł. Grupa
odnotowała za 2019 r. stratę netto w wysokości ok. 7.406 tys. zł, będącą konsekwencją m.in. kosztów
finansowania zewnętrznego Grupy.
Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę
Kapitałową FERRUM za 2019 r. oraz perspektyw ich działalności w związku z epidemią COVID-19 zostaną
przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Spółka wskazuje, że wyroby
oferowane przez Spółkę nie są udostępniane w kanale sprzedaży bezpośredniej, dlatego na dzień publikacji
niniejszego raportu wdrożone ograniczenia sprzedaży związane ze stanem epidemii nie dotknęły istotnie
Spółki, która ma zagwarantowane dostawy zapewniające utrzymanie ciągłości produkcji. Natomiast
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w dłuższej perspektywie Emitent spodziewa się, że ograniczenie normalnej aktywności gospodarczej w skali
światowej może wywołać kryzys gospodarczy, co prawdopodobnie będzie skutkować również negatywnie
na rozwój branży stalowej. Grupa Kapitałowa FERRUM odnotowała w ostatnich tygodniach częściowe
i chwilowe obniżenie aktywności wśród klientów oraz zawieszenie prac przez niektórych kontrahentów
spółki zależnej, natomiast na dzień publikacji niniejszego raportu nie miało to istotnego wpływu na
działalność Grupy Kapitałowej FERRUM.
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