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Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2019 r., w związku z zakończeniem procesu 

agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania raportów rocznych odpowiednio Spółki oraz 

Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok, 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 2018 roku 

około 276 376 tys. zł i były około 30 339 tys. zł wyższe od przychodów roku poprzedniego. Różnica ta wynika przede 

wszystkim  ze zwiększonej sprzedaży produktów o około 50 813 tys. zł, na co bezpośredni wpływ miało m.in. 

uruchomienie w II kwartale 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych ("linia produkcyjna"). Ponadto 

wynik Emitenta za rok 2018 na poziomie zysku brutto ze sprzedaży był wyższy o około 11 591 tys. zł, a rentowność ze 

sprzedaży produktów na tym poziomie wzrosła o około 4,3 pkt % w stosunku do analogicznego roku ubiegłego. 

Jednocześnie w minionym roku obrotowym Emitent odnotował stratę z działalności operacyjnej na poziomie około 

5 897 tys. zł i stratę netto około 13 631 tys. zł. Wpływ na wynik netto  miały przede wszystkim koszty związane 

z finansowaniem zewnętrznym. 

 

Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2018 roku około 

353 171 tys. zł i były o około 47 414 tys. zł wyższe od przychodów roku poprzedniego. Jednocześnie Grupa Kapitałowa 

FERRUM odnotowała w minionym roku obrotowym zysk z działalności operacyjnej na poziomie około 5 418 tys. zł. 

Wyższy skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wynikał m. in. z poprawy wyniku i marży na sprzedaży brutto 

zarówno u Emitenta jak i spółek zależnych za rok 2018 w stosunku do roku poprzedniego. Na poziomie wyniku netto 

Grupa Kapitałowa odnotowała w roku 2018 stratę netto około 5 533 tys. zł w miejsce straty w kwocie 46 857 tys. zł za 

rok ubiegły. 

 

Porównując wyniki netto Spółki i Grupy Kapitałowej bez uwzględnienia przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej 

Emitenta, o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 55/2018, wynik za 2018 był na poziomie 

jednostkowym wyższy od wyniku za rok 2017 o około 20 162 tys. zł, a na poziomie skonsolidowanym wyższy o około 

25 964 tys. zł. 

 

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

FERRUM w roku obrotowym 2018 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 r. 
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