
 
 

Komunikat prasowy 

16 stycznia 2020 r. 

 

Przychody Grupy Stelmet za rok obrotowy 2018/2019 w górę, wyniki 

pod wpływem zdarzeń jednorazowych 

 

Według wstępnych szacunków, przychody Grupy Stelmet w roku obrotowym 2018/2019 

wyniosły 602 mln zł i były o blisko 9% wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA, 

czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła 68,9 mln zł wobec 68,6 mln 

zł przed rokiem. Znaczący negatywny wpływ na EBITDA miały zdarzenia o charakterze 

jednorazowym, których saldo obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 

około 10 mln zł. 

Ponadto, po przeprowadzeniu zapowiedzianych testów na utratę wartości aktywów 

trwałych, Stelmet dokonał odpisów aktualizujących, które obciążyły jednostkowy wynik 

netto o kwotę 19,5 mln zł, a wynik skonsolidowany o kwotę 11,4 mln zł. W rezultacie rok 

obrotowy 2018/2019 Grupa Stelmet zakończyła stratą netto wynoszącą 3,4 mln zł wobec 

9,6 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2017/2018. 

Testy na utratę wartości aktywów rozpoczęte w grudniu 2019 r. wykazały m.in. obniżenie 

wartości udziałów spółki zależnej UK Investment ze 110,2 mln zł do 90,6 mln zł. W związku z 

tym zarząd Stelmetu zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego w kwocie 19,5 mln zł, 

która obniży jednostkowy wynik netto Spółki. 

W przypadku weryfikacji wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia Grange Fencing 

Ltd. przeprowadzona analiza wykazała, że prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy 

wartość tego aktywa powinna zostać obniżona z 11,4 mln zł do 0,2 mln zł. W tym przypadku, 

zarząd Stelmetu zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego w pełnej wysokości, tj. 11,4 

mln zł. Kwota ta pomniejszy skonsolidowany wynik netto Grupy. 

Przed tygodniem zarząd Stelmetu poinformował również o dokonaniu odpisu aktualizującego 

wartość nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych w Kowarach w kwocie około 8,5 mln 

zł. Obciąży on zarówno wynik operacyjny, jak i wynik netto Grupy Stelmet za rok obrotowy 

2018/2019.  

– Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, których dokonaliśmy w związku z pracami 

nad sprawozdaniami rocznymi, mają wyłącznie charakter księgowy i nie mają wpływu na bieżącą 

sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy. Ponadto, dokonane w dniu dzisiejszym odpisy nie mają 

również wpływu na raportowany przez nas zysk EBITDA, a jest to kluczowy parametr mierzący 

efektywność działalności Grupy Stelmet. Łączny ujemny wpływ pozostałych zdarzeń 

o charakterze jednorazowym na wynik EBITDA wyniósł około 10 mln zł. Ostatecznie, wg 

wstępnych szacunków, raportowana EBITDA za rok obrotowy 2018/2019 wyniosła 68,9 mln zł 

wobec 68,6 mln zł przed rokiem – wskazał Piotr Leszkowicz, członek zarządu i dyrektor 

finansowy Stelmet S.A. 



 
 

Zaprezentowane przez Grupę Stelmet wyniki testów na utratę wartości oraz wstępne wyniki 

finansowe za rok obrotowy 2018/2019 mają charakter szacunkowy. Ostateczne wartości 

zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego publikacja zaplanowana jest na 23 stycznia 

br. 

 

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet:  

(mln zł) 2018/2019 2017/2018 Zmiana r/r 

Przychody ze sprzedaży 602,0 553,0 +8,9% 

EBITDA 68,9 68,6 +0,4% 

Wynik netto (3,4) 9,6 - 

 

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A.:  

(mln zł) 2018/2019 2017/2018 Zmiana r/r 

Przychody ze sprzedaży 430,5 393,4 +9,4% 

EBITDA 47,0 57,2 -17,8% 

Wynik netto 2,0 23,2 -91,4% 

 

*** 

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet 

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. 

Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju 

płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te 

przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, 

parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.  

W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym 

w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 

architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne - od 

zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa 

także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.  

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają 

one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY 

(„Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.  

W roku obrotowym 2017/2018 całkowite przychody Grupy Stelmet wyniosły 553 mln zł, 

a skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 69 mln zł. 

 

*** 



 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.stelmet.com lub prosimy 

o kontakt:  

Karina Szymkowiak-Sieradzka 

Stelmet S.A. 

tel. 68 329 67 04 / kom. 734 180 982 

e-mail: k.sieradzka@stelmet.com  

Krzysztof Woch 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 

e-mail: kwoch@nbs.com.pl 
 

http://www.stelmet.com/

