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RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 / 2018 

 

Temat: informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II 
kwartał 2018 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) osiągniętych w II 

kwartale roku 2018.  

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych  przychodów ze 

sprzedaży Grupy Kapitałowej w II kwartale 2018 r. wyniosła 258 mln zł, w stosunku do 243 

mln zł w analogicznym okresie roku 2017. W skali całego półrocza 2018 roku, szacunkowa  

wartość skonsolidowanych obrotów wyniosła 554 mln zł, w porównaniu do 536 mln zł 

osiągniętych w roku 2017.  

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za II kwartał 2018 

r. wyniosła 23,2 mln zł, w porównaniu do 17,3 mln zł w roku 2017 r.   

W  skali całego półrocza 2018 roku, szacunkowa  wartość wyniku EBIT wyniosła 39,1 mln zł 

w porównaniu do 57,7 mln zł osiągniętych w roku 2017. 

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za II kwartał 

2018 r. wyniosła 34,6 mln zł, w porównaniu do 23,7 mln zł w roku 2017 r. co oznacza wzrost 

rentowności EBIDTA z 9,6% do 13,4% w II kw.  

W  skali całego półrocza 2018 roku, szacunkowa  wartość wyniku EBITDA wyniosła 57,9 mln 

zł w porównaniu do 70,1 mln zł osiągniętych w roku 2017.  

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

mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie 

okresowym za I półrocze 2018 rok.  

Zarząd Emitenta, komentując przedstawione wyniki potwierdza, że zgodnie z zapowiedziami 

zawartymi w komentarzu do wyników I kwartału 2018, podstawowym czynnikiem wpływającym 

na wzrost rentowności EBITDA w II kwartale 2018 r. było uruchomienie własnej produkcji płyty 

surowej w Spółce zależnej Tanne Sp. z o. o. Ze względu na częściowe zużywanie w tym 

kwartale jeszcze płyty z zakupów zewnętrznych (zapasy prewencyjne) marża EBITDA nie 

oddaje w pełni efektu, jaki Grupa Kapitałowa uzyska wykorzystując w procesie produkcji 

prawie wyłącznie własny surowiec. Należy zaznaczyć, że zakład produkcji płyty surowej jest 

wciąż w trakcie rozruchowej i wg Zarządu zakładane moce produkcyjne osiągnie na przełomie 

III i IV kwartału bieżącego roku.  Patrząc natomiast na zrealizowane przez Spółkę obroty w II 

kwartale 2018, Zarząd Emitenta potwierdza, że są one poniżej oczekiwań, jakie miał na koniec 

I kwartału.            

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


