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Raport bieżący nr:  29/2021 

 

Data:    2021-11-22 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2021 r. 

 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu: 
 

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r., w związku 

z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby 

przygotowania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do 

publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych. 

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 9 m-cy 2021 r. 

ok. 416.741 tys. zł i były wyższe o ok. 84.701 tys. zł, tj. o ok. 26% od przychodów osiągniętych 

w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy do 

OGP GAZ-SYSTEM S.A. w ramach umów częściowych, o których informowano raportami bieżącymi nr 

24/2020 i 32/2020, tj. dostawy rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT C oraz 

gazociągowi Baltic Pipe LOT D. W ciągu 9 m-cy 2021 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na 

poziomie ok. 19.127 tys. zł, tj. wyższy o ok. 17.770 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za 9 m-cy 

2020 r. W zakresie wyniku netto za 9 m-cy 2021 r. Emitent również osiągnął zysk w kwocie ok. 10.741 tys. 

zł, w miejsce straty netto 7.002 tys. zł za 9 m-cy 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 

17.743 tys. zł.  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2021 r. 

wyniosły ok. 471.079 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 62.237 tys. zł, tj. o ok. 15% 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 za 9 m-cy 

2021 r. ok. 22.943 tys. zł i był wyższy o ok. 16.880 tys. zł od zysku operacyjnego za 9 m-cy 2020 r. W zakresie 

wyniku netto za 9 m-cy 2021 r. Grupa osiągnęła zysk w kwocie ok. 12.688 tys. zł w miejsce straty netto 

3.728 tys. zł za 9 m-cy 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 16.416 tys. zł. 

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę 

Kapitałową FERRUM za 9 m-cy 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 

2021 r. 
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