
WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY 
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Raport bieżący nr 8/2020 
 
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki 
wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. (Grupa 
Kapitałowa) za I kwartał 2020 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku].  
 
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku:  
Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 48 733 tyś zł* [51 567 tyś. zł] spadek -5,5% 

w tym: 

o Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 37 619 tyś zł [41 391 tyś. zł] spadek 
-9,1%,  

o Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 11 114 tyś zł 
[10 176 tyś. zł] wzrost +9,2%,  

 Skonsolidowany EBITDA: 15 942 tyś zł [20 124 tyś zł],  

 Skonsolidowany zysk netto: 3 950 tyś zł [7 796 tyś zł],  

 Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 55 
200 tyś zł [76 804 tyś zł].  

 
* w stosunku do prognoz sprzedażowych Grupy Kapitałowej opublikowanych w dniu 09 kwietnia 2020 roku 
(raport bieżący nr 7/2020), wyżej wymienione ostateczne dane prognostyczne dotyczące łącznych 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku są wyższe o 196 tyś zł. 
 
I kwartał 2020 roku był trudnym okresem dla działalności Grupy Kapitałowej tak w kraju jak również na rynkach 
eksportowych w związku z trwającą pandemią COVID-19. W obliczu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego 
wywołanego tą pandemią Grupa Kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych 
notowanych w 2019 roku. Szczególnie istotny spadek przychodów odnotowano w segmencie „obsługi budów” 
(spadek o -9,1%), który jest głównym motorem aktywności gospodarczej Grupy Kapitałowej.  
 
Zarząd Emitenta informuje, że w związku z istotnym wpływem niższych łącznych przychodów na rentowność 
operacyjną Grupy Kapitałowej, Zarząd podejmuje wiele inicjatyw mających na celu dostosowanie pozycji 
kosztowych do notowanych obecnie niższych poziomów sprzedażowych. Wśród najważniejszych inicjatyw 
znalazła się dobrowolna redukcja wynagrodzeń członków Zarządu o 20% w kolejnych trzech miesiącach oraz 
propozycja zmiany czasu pracy dla niektórych grup pracowników, głównie w zespołach administracyjnych, 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
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