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Raport bieżący nr:  69/2016 
 

Data:    2016-08-24 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 r., w związku 

z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania 

rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej FERRUM za 

I półrocze 2016 roku podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników 

finansowych za ww. okres. 

 

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 2016 r. 

ok. 120.791 tys. zł i były o 38.641 tys. zł niższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego. 

Niższa sprzedaż dotyczyła towarów i materiałów, co wynikało m.in. z braku sprzedaży towarów 

i materiałów do HW PIETRZAK w I półroczu 2016 r. Jednocześnie w I półroczu 2016 r. Emitent osiągnął zysk 

operacyjny na poziomie ok. 2 570 tys. zł i zysk netto ok. 712 tys. zł. Poprawa wyników finansowych wynikała 

m.in. z poprawy rentowności sprzedaży brutto produktów oraz niższych kosztów finansowych.  

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 

2016 r. ok. 148.808 tys. zł i były o 37.229 tys. zł niższe od przychodów porównywalnego okresu roku 

poprzedniego, co w znacznej mierze wynikało z braku sprzedaży towarów i materiałów do HW PIETRZAK 

w I półroczu 2016 r. po stronie jednostki dominującej. Ponadto skonsolidowany zysk z działalności  

operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM wyniósł w I półroczu 2016 r.  ok. 5 296 tys. zł a zysk netto ok. 2.589 

tys. zł, głównie w rezultacie poprawy wyników finansowych Emitenta.  

 

Jednocześnie Emitent przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych 

osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM w I półroczu 2016 r. poddane przeglądowi biegłego 

rewidenta zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2016-08-24 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2016-08-24 Prokurent Barbara Sterkowicz 
 


