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Raport bieżący nr:  55/2018 
 

Data:    2018-09-24 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. 

 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 września 2018 r., w związku 

z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania 

rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 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 w okresie I półrocza 

2018 r. ok. 123 018 tys. zł i były o ok. 12 089 tys. zł niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. Niższe przychody ze sprzedaży wynikały przede wszystkim z niższych 

przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o ok. 17 531 tys. zł. Przychody ze sprzedaży rur były 

natomiast wyższe o ok. 5 442 tys. zł, na co bezpośredni wpływ miało m.in. uruchomienia w II kwartale 

2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych. Jednocześnie w okresie I półrocza 2018 r. Emitent 

odnotował niewielką stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 149 tys. zł i stratę netto ok. 2 390 tys. 

zł, na którą istotny wpływ miały koszty związane z finansowaniem zewnętrznym. 

Emitent przypomina, że w okresie I półrocza 2017 r. Spółka dokonała przeszacowania wyceny 

nieruchomości inwestycyjnej. Skutkiem przeszacowania było ujęcie w półrocznych sprawozdaniach 

finansowych za I półrocze 2017 r. jednorazowych operacji księgowych, które zmniejszyły wynik 

z działalności operacyjnej o 18 963 tys. zł oraz wynik netto za ww. okres o 15 360 tys. zł.  

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, bez uwzględnienia w porównaniu powyżej opisanego 

przeszacowania, w I półroczu 2018 r. wynik z działalności operacyjnej wzrósł o ok. 4 015 tys. zł a wynik 

netto wzrósł o ok. 4 634 tys. zł. Osiągnięte w I półroczu 2018 r. wyniki są efektem w szczególności 

oddłużenia Emitenta poprzez konwersję zobowiązań finansowych na akcje oraz uruchomienia linii do 

produkcji rur spiralnie spawanych, co pozwoliło Spółce na znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych 

oraz poszerzenie asortymentu oferowanych produktów. 

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

I półrocza 2018 r. ok. 162 755 tys. zł i były o ok. 5 975 tys. zł niższe od przychodów osiągniętych 

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynikały 

z niższych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów głównie w podmiocie dominującym 

FERRUM S.A., natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o ok. 

11 364 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM wyniósł 

w okresie I półrocza 2018 r. ok. 6 787 tys. zł, a zysk netto ok. 2 725 tys. zł. Wpływ na skonsolidowane wyniki 

za I półrocze 2018 r. miała w szczególności poprawa wyników z działalności operacyjnej zarówno 

w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i w spółkach zależnych ZKS FERRUM S.A. i FERRUM Marketing 

Sp. z o.o. 
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Jednocześnie Emitent przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych 

osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM w okresie I półrocza 2018 r. zostaną przekazane do 

publicznej wiadomości w dniu 1 października 2018 r. 
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