
 

 

Raport bieżący nr: 48/2011 
 

Data sporządzenia: 2011‐08‐25 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:   Szacunkowe wyniki finansowe ”FERRUM” S.A. za I półrocze 2011 roku. 
 
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 

 

W  nawiązaniu  do  raportu  bieżącego  nr  22/2011,  w  którym  Zarząd  ”FERRUM”  S.A.  („Emitent”) 
poinformował,  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, 
Emitent podaje do wiadomości wstępne szacunkowe wyniki Emitenta za II kwartał i I półrocze 2011 r.: 

II kwartał 2011 r.  

• Przychody ze sprzedaży 74,5 mln zł 
• EBITDA 4,2 mln zł 
• EBIT (zysk operacyjny) 1,9 mln zł 
• Zysk netto 0,3 mln zł 

I półrocze 2011 r.  

• Przychody ze sprzedaży 164,2 mln zł 
• EBITDA  13,0 mln zł 
• EBIT (zysk operacyjny) 8,3 mln zł 
• Zysk netto 4,5 mln zł 

Porównując  II  i  I  kwartał  2011  r.  w  kategoriach  podstawowych  publikowanych  szacunków  wyników  
tj. przychodów ze sprzedaży, EBIT, EBITDA i wyniku netto Emitent w II kwartale osiągnął niższe wyniki, 
na co wpływ miały następujące okoliczności: 

1. Niższa sprzedaż ilościowa powodująca uzyskanie niższych przychodów ze sprzedaży, 
2. Niższa  sprzedaż  ilościowa, przełożyła  się na niższy poziom produkcji Emitenta,  zarówno w zakresie 

rur i profili, jak i w zakresie izolacji. Zaistniała sytuacja spowodowała brak wykorzystania tzw. efektu 
skali,  co  oznacza,  iż  na  jednostkę  produkcji  przypadała  większa  wartość  kosztów  stałych,  co miało 
ujemny wpływ na wynik operacyjny, 

3. Wyższe  koszty  finansowe  (prowizje  od  przyznanych  kredytów),  w  związku  z  pozyskaniem 
dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. 

Porównując  jednak  szacunkowe  wyniki  osiągnięte  za  I  półrocze  2011  r.  z  zamierzeniami  Emitenta 
wskazać należy, że przychody ze  sprzedaży osiągnęły planowany na  ten okres poziom prawie w 100%, 
natomiast  EBIT,  EBITDA  i  zysk  netto  były  nieznacznie  wyższe  od  planowanych  do  osiągnięcia  w  tym 

   
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 



 
okresie.  Przedstawione  wyniki  szacunkowe  za  I  półrocze  2011  r.  cechuje  istotna  poprawa  na  każdym 
z poziomów w stosunku do wyników za analogiczny okres roku ubiegłego. 

W  świetle  przedstawionych  szacunkowych  wyników  za  I  półrocze  2011  r.  oraz  mając  na  uwadze,  
że  zgodnie  z  założeniami  Emitenta  i  przewidywanymi  na  pozostałą  część  roku  harmonogramami 
realizacji  poszczególnych  zamówień  istotna  część  rocznego  wyniku  wygenerowana  zostanie  
w IV kwartale (między innymi dzięki wyeliminowaniu ‐ np. w związku z realizacją pozyskanych już przez 
Emitenta  zamówień  ‐  niekorzystnego  zjawiska  sezonowości  charakterystycznego  w  latach  ubiegłych  
dla  IV  kwartału)  oraz  przy  przyjęciu  założenia,  że  podstawy  prognozy  opublikowanej  w  raporcie  
nr  22/2011  nie  ulegną  zmianie,  Emitent  podtrzymuje  prognozę  wyników  na  2011  rok  opublikowaną 
raportem bieżącym nr 22/2011 z 12.04.2011 r. 

Jednocześnie Emitent informuje, że szczegółowe, poddane przeglądowi przez biegłego wyniki przedstawi 
w  półrocznym  sprawozdaniu  finansowym  za  okres  01.01.‐30.06.2011  r.  w  związku  z publikacją 
Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r. 

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 […]. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data  Stanowisko / Funkcja  Imię i nazwisko 

2011‐08‐25  Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski
2011‐08‐25  Prokurent  Marek Królik

 

 


