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Data sporządzenia: 2011-04-12 

Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A. 

Temat:  Szacunkowe wyniki finansowe ʺFERRUMʺ S.A. za I kwartał 2011 roku i korekta prognozy 

wyników finansowych na rok 2011 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 

Zarząd ʺFERRUMʺ S.A. („Emitent”) informuje, iż w ramach rozwoju polityki informacyjnej zapewniającej 

akcjonariuszom i inwestorom dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki, 

Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu przekazywania do wiadomości publicznej po zakończeniu kwartału 

wybranych szacunkowych wstępnych wyników finansowych, osiągniętych w kolejnych kwartałach roku 

obrotowego. Opisana polityka informacyjna realizowana będzie począwszy od prezentacji danych 

za pierwszy kwartał 2011 roku i kontynuowana będzie w odniesieniu do danych za wszystkie kwartały 

roku 2011. 

W związku z powyższym Emitent podaje do wiadomości wstępne szacunkowe wyniki Emitenta 

za I kwartał 2011 r.:  

 Przychody ze sprzedaży: 89,7 mln zł, 

 EBITDA: 8,7 mln zł, 

 EBIT (zysk operacyjny): 6,4 mln zł, 

 Zysk netto: 4,2 mln zł. 

Przedstawione wyniki szacunkowe cechuje istotna poprawa na każdym z poziomów w stosunku do 

wyników za analogiczny okres roku ubiegłego, a ponadto przekraczają one poziomy zaplanowane dla 

I kwartału 2011 roku w prognozie wyników Emitenta na rok 2011 opublikowanej raportem bieżącym 

nr 3/2011 w dniu 13 stycznia 2011 r. 

Umocnienie przez Emitenta pozycji głównego dostawcy rur izolowanych dla realizowanych na rynku 

krajowym przedsięwzięć infrastrukturalnych pozwoliła na osiągnięcie, za okres pierwszych trzech 

miesięcy roku, przychodów ze sprzedaży na poziomie 89,7 mln zł. Zrealizowany w I kwartale 2011 r. 

poziom przychodów ze sprzedaży stanowi wzrost o blisko 100% w porównaniu z poziomem sprzedaży 

w analogicznym okresie roku ubiegłego (45,1 mln zł) i jest najwyższym zrealizowanym kwartalnym 

poziomem sprzedaży w historii Emitenta. Znaczące poprawa odnotowana jest też na poziomie wyniku 

EBITDA (8,7 mln zł, w porównaniu z 1,3 mln zł ujemnej EBITDA za I kwartał 2010 r.), EBIT (6,4 mln zł, 

w porównaniu z 4,2  mln ujemnego EBIT za analogiczny okres roku ubiegłego) oraz zysku netto: 4,2 mln zł 

wobec 2,6 mln zł straty za analogiczny okres roku ubiegłego. 

Szacowane przez Emitenta wyniki za I kwartał 2011 roku przekraczają poziomy zaplanowane w prognozie 

wyników Emitenta na rok 2011 dla I kwartału 2011 roku: w zakresie przychodów ze sprzedaży – o 31%, 

 Rury stalowe: 
-zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4 

-spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1016,0 

-spawane ze szwem wzdłużnym Ø 559,0÷ 2020,0 

 

 

 

 

Kształtowniki zamknięte: 
- ze szwem wykonane na zimno 

- kwadratowe: 90x90 - 300x300 

- prostokątne: 100x80 – 320x200 

 
 

Powłoki izolacyjne: 
- zewnętrzne typu 3LPE, 3LPP 

- wewnętrzne cementowe 

- wewnętrzne i zewnętrzne epoksydowe 



 
w zakresie wyniku EBITDA – o 70%, w zakresie wyniku EBIT – o 178%, a w zakresie wyniku netto – ponad 

60 razy.  

Biorąc pod uwagę przedstawione szacunkowe wyniki za I kwartał 2011 r. oraz zakładając, iż dla kolejnych 

kwartałów 2011 roku wyniki będące podstawą prognozy opublikowanej w raporcie nr 3/2011 nie ulegną 

zmianie, Emitent dokonuje korekty prognozy przekazanej raportem bieżącym nr 3/2011, która stanowi 

nową prognozę wyników Emitenta na rok 2011: 

 Przychody ze sprzedaży: 389 mln zł, 

 EBITDA: 45 mln zł, 

 EBIT (zysk operacyjny): 34 mln zł, 

 Zysk netto: 25 mln zł. 

Pozostałe informacje dotyczące prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 3/2011 pozostają bez 

zmian. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 i § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych […]. 
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