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Raport bieżący nr:  24/2017 
 

Data:    2017-05-04 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku 

 

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

 

Treść raportu: 
 

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu  4 maja 2017 r., w związku z zakończeniem 

procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania rozszerzonego 

skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do 

publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku. 

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w okresie  

I kwartału 2017 r. ok. 56 657 tys. zł i były o 10 487 tys. zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu 

roku poprzedniego. Wyższa sprzedaż dotyczyła zarówno produktów, jak i towarów i materiałów. 

Jednocześnie w okresie I kwartału  2017 r. Emitent osiągnął zysk operacyjny na poziomie ok. 2 158 tys. zł  

i zysk netto ok. 708 tys. zł. W pierwszym kwartale roku 2016  Emitent zanotował stratę operacyjną  

w wysokości 2 459 tys. zł  i stratę netto 4 410 tys. zł. Poprawa wyników finansowych wynikała m.in. 

z wyższej wartości przychodów ze sprzedaży, poprawy rentowności produktów na poziomie wyniku brutto 

ze sprzedaży oraz wyższego dodatniego wyniku z pozostałej działalności operacyjnej. 

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

I kwartału 2017 r. ok. 73 249 tys. zł i były o 13 119 tys. zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu 

roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności  operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM wyniósł  

w okresie I kwartału 2017 r.  ok. 3 122 tys. zł a zysk netto ok. 1 464 tys. zł, głównie w rezultacie poprawy 

wyników jednostkowych Emitenta.  W pierwszym kwartale 2016 roku było to odpowiednio 436 tys. zł zysku 

operacyjnego i  1 620 tys. zł straty netto. 

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

osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM w okresie  I kwartału 2017 r. zostaną przekazane do 

publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2017 r. 
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