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Raport bieżący nr 18 / 2021 
 
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 III kwartałów 2021 roku [w nawiasie przedstawiono dane za 
analogiczny okres 2020 roku].  
 
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 3 kwartałów za 2021 roku:  
 
Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 144 655 tys. zł [144 797 tys. zł] spadek -0,1% 

w tym: 

o Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługa budów”: 

103 680 tys. zł [111 001 tys. zł] spadek -6,6%, 

o Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaż materiałów budowlanych”:  
40 975 tys. zł [33 797 tys. zł] wzrost 21.2%,  

 Skonsolidowany EBITDA: 52 000 tys. zł [53 067 tys. zł], spadek o -2,0% 

 Skonsolidowany zysk netto: 16 168 tys. zł [15 905 tys. zł], wzrost o 1,7% 

 Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone 
pożyczki): 60 279 tys. zł [68 720 tys. zł], spadek o -12,3%. 

 
Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł dalszą poprawę sytuacji wynikowej, zapoczątkowanej już 
poprzednim kwartale, w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku. 
 
W dalszym ciągu szczególnie istotne znaczenie dla prezentowanych wyników Grupy Kapitałowej ma 
działalności handlowa na rynku polskim, jak również na rynkach eksportowych, w segmencie „sprzedaż 
materiałów budowlanych”. Działalność ta już od początku bieżącego roku wskazuje pozytywne 
tendencje, które w III kwartale 2021 roku zostały dodatkowo umocnione bardzo dobrą koniunkturą 
handlową na rynku ukraińskim. 
 
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnięte w segmencie „sprzedaż materiałów budowlanych” 
przyczyniły się do praktycznie całkowitego zneutralizowania luki sprzedażowej notowanej wciąż w 
segmencie „obsługa budów”. Niemniej segment ten notuje w bieżącym roku powolny, ale konsekwentny 
trend wzrostowy pozwalający na odzyskanie potencjału notowanego w ubiegłym 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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