
 

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku  

Raport bieżący nr 32/2018 z 29.08.2018 

 

Zarząd IFIRMA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Spółki za 

I półrocze 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku poprzedniego. 

 

 

Pozycja 
I półrocze 2017 I półrocze 2018* 

w tys. zł. w tys. zł. 

Przychody ze sprzedaży 7 216 8 440 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 551 5 949 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 665 2 491 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 1 539 1 796 

Zysk na działalności operacyjnej 1 163 681 

Zysk brutto 1 185 747 

Zysk netto 953 590 

   
* wstępne wyniki 

  
 

W związku z rozwojem Spółka na koniec I półrocza 2018 roku odnotowała 24% wzrost zatrudnienia, 

w stosunku do końca I półrocza 2017 roku. 

 

Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia zatrudnienia w dziale BR ifirma.pl, gdzie 

obserwuje się w związku z wejściem obowiązkowego JPK większe zainteresowanie klientów usługami 

księgowymi. 

 

Natomiast wzrost kosztów wynagrodzeń wyniósł 38%. Dysproporcja w stosunku do wzrostu 

zatrudnienia wynika z ogólnego wzrostu kosztów pracy. 

 

Aktualna sytuacja rynkowa sprzyja ekspertom w dziedzinie informatyki, kadrze menedżerskiej i 

specjalistom finansowo-księgowym, a zapotrzebowanie na nich stale rośnie. W tej sytuacji kandydaci 

i pracownicy odważniej stawiają swoje oczekiwania, dlatego aby sprostać ich wymaganiom Spółka 

podwyższa wynagrodzenia oraz oferuje inne pozapłacowe benefity, co zwiększa koszty pracy. 

 

W kosztach wynagrodzeń znajduje się również większość kosztów prowadzenia prac 

programistycznych, które w kosztach I półrocza 2017 roku nie występowały.   

 

Publikowane dane finansowe zostały wybrane ze wstępnie sporządzonego sprawozdania finansowego 

przygotowanego według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień 29.08.2018, przy założeniu że nie 

ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na ostateczny kształt sprawozdania 

finansowego. 

 

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego raportu 

półrocznego, czyli 7 września 2018 r. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 


