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RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 /2022 

 

Temat: informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 
2022 r. 

 

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) 

przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w I kwartale 2022 

roku. 

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 

Grupy Kapitałowej w I kwartale 2022 roku wyniosła 355 mln zł (w tym 62 mln zł stanowiła sprzedaż poza 

Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) vs 

298 mln zł w okresie porównawczym 2021 roku (w tym 24 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), 

czyli była o 19 % wyższa w stosunku do roku 2021.  

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za I kwartał 2022 roku 

wyniosła 32 mln zł, w stosunku do 45 mln zł analogicznego okresu roku 2021 roku (spadek o 28%). 

Głównym powodem spadku wyniku był wysoki wzrost kosztów surowców, przede wszystkim drewna i 

materiałów drewnopochodnych, który miał negatywny wpływ już na IV kwartał 2021, i będzie istotnie 

wpływał również na wyniki II kwartału 2022. 

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za I kwartał 2022 roku 

wyniosła 46 mln zł, w stosunku do 59 mln zł w I kwartale roku 2021 (spadek o 22 %).   

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż w I kwartale 2022 roku Grupa dotworzyła aktywo w kwocie 

46 mln zł na ulgę podatkową możliwą do wykorzystania przez TANNE Sp. z o.o. w związku ze zwrotem 

dotacji do Ministerstwa Rozwoju oraz prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej. Utworzone aktywo na ulgę podatkową ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy netto 

okresu sprawozdawczego. 

 

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą 

różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za I kwartał 2022 roku. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 


