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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 okres 1 kwartału 2021 roku [w nawiasie przedstawiono dane za 
analogiczny okres 2020 roku].  
 
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 1 kwartału 2021 roku:  
 
Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 39 839 tys. zł [48 733 tys. zł] spadek -18,2% 

w tym: 

o Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 27 541 tys. zł [37 619 tys. 
zł] spadek -26,8%,  

o Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”:  
12 298 tys. zł [11 114 tys. zł] wzrost 10,7%, 

 Skonsolidowany EBITDA: 11 755 tys. zł [15 942 tys. zł], spadek o -26,3% 

 Skonsolidowany zysk netto: 709 tys. zł [3 950 tys. zł], spadek o -82,0% 

 Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone 
pożyczki): 100 343 tys. zł [55 200 tys. zł], wzrost o 81,8%.  

 
Turbulencje rynkowe, szczególnie istotne w segmencie kubaturowym, będące konsekwencją pandemii 
COVID-19 już od 2 kwartału 2020 roku negatywnie oddziaływają na zdolność Grupy Kapitałowej do 
utrzymania poziomów sprzedażowych notowanych przed jej wybuchem.  
 
1 kwartał 2020 był okresem, w którym segment budownictwa tak w Polsce jaki na rynkach 
eksportowych nie był jeszcze doświadczony przez konsekwencje kolejnych obostrzeń społecznych i 
gospodarczych związanych z wybuchem pandemii, a przy pozytywnej aurze pogodowej sytuacja 
rynkowa szczególnie w segmencie kubaturowym na rynku krajowym była bardzo pozytywna.  
Prezentowane wyniki sprzedażowe za 1 kwartał 2021 roku, odnotowane w segmencie „obsługi 
budów”, uzyskane zostały z obliczu 3 fali pandemii oraz w samym środku kolejnych obostrzeń 
nałożonych na gospodarkę przez rząd naszego kraju. Ponadto trudna zimna i zła aura pogodowa 
(niskie temperatury) przyczyniły się dodatkowo do opóźnień wielu prac betoniarskich w szczególności 
na budowach prowadzonych na południu Polski. Z drugiej strony konsekwentnie rosnące poziomy 
przychodów w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych” nie były w stanie zrekompensować 
luki sprzedażowej powstałej w segmencie „obsługi budów”.  
W rezultacie, Grupa Kapitałowa nie była w stanie utrzymać wyników notowanych w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. 
 
 
 

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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