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Drodzy Akcjonariusze Ferro S.A. 

W imieniu Zarządu Grupy Kapitałowej Ferro S.A. zapraszam do lektury Raportu Rocznego za 2017 rok, 

będącego podsumowaniem działalności biznesowej Grupy i najważniejszych wydarzeń minionego 

roku, w tym także osiągniętych wyników finansowych. 

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, że rok 2017 pod kątem rozwoju biznesu Grupy był kolejnym 

bardzo udanym rokiem. Kontynuowaliśmy działania zgodnie z przyjętą strategią, koncentrując się na 

umacnianiu pozycji na kluczowych rynkach Grupy. Pracowaliśmy także nad portfolio produktowym, 

uatrakcyjniając je zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. W efekcie zanotowaliśmy wzrosty 

sprzedaży na wszystkich naszych kluczowych rynkach, w tym dwucyfrowe w Polsce, Rumunii, a także 

na nowych rynkach Grupy – m.in. na Węgrzech i w Bułgarii. Nasze główne kierunki ekspansji 

geograficznej to kolejne kraje w Europie Południowo-Wschodniej, m.in. Bułgaria  oraz kraje bałtyckie. 

W minionym roku utworzyliśmy tam struktury sprzedażowe. Na nowych rynkach działamy według 

sprawdzonych metod, modyfikowanych nieco lokalnie tam gdzie jest to konieczne, by docelowo 

w każdym z krajów osiągać zauważalną pozycję rynkową – optymalnie w pierwszej trójce. 

Aktywność prosprzedażowa w połączeniu z dyscypliną kosztową pozwoliła nam utrzymać marże mimo 

niestabilnych kursów walut, rosnących cen niektórych surowców i presji na wynagrodzenia, tym 

bardziej cieszą nas więc osiągnięte wyniki finansowe. Grupa FERRO zakończyła 2017 rok przychodami 

na poziomie 364,7 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej 

zwiększył się o 16% r/r, do 47,7 mln zł, a EBITDA wzrosła o 12% r/r do 51,6 mln zł. Miniony rok był więc 

w historii Grupy rokiem rekordowym - zarówno pod względem sprzedaży, jak i osiągniętych wyników 

finansowych.  

W tym miejscu wspomnieć należy o zdarzeniu, które nie pozwoliło Grupie w pełni cieszyć się 

z sukcesów minionego roku. W  marcu 2018 roku Spółka otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej, 

kwestionujący sposób rozliczenia przez Spółkę transakcji podwyższenia kapitału zakładowego 

Novaservis spol. s.r.o.  ., które miało miejsce w 2012 r.,  w konsekwencji skutkujący  – zdaniem 

Urzędu Celno-Skarbowego zaniżeniem zobowiązania podatkowego. W związku z powyższym Spółka 

może być zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w kwocie 19,25 mln zł, wraz z odsetkami 

oszacowanymi wg stanu na koniec roku 2017 na ok. 7,95 mln zł. Podkreślamy, że transakcja została 

przeprowadzona w oparciu o opinię podatkową przygotowaną przez renomowanego doradcę z tzw. 

„wielkiej czwórki”, zgodnie z obowiązującymi w tamtym czasie przepisami podatkowymi i linią 

orzecznictwa oraz nie budziła przez lata wątpliwości ze strony audytora. Nie zgadzamy się z ustaleniami 



kontroli i jej wynikiem wydanym przez Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Deklarujemy podjęcie 

wszelkich przewidzianych przepisami prawa kroków w celu ochrony interesu Spółki i jej akcjonariuszy. 

W 2017 roku z wypracowanych zysków Spółki przeznaczyliśmy na dywidendę 25,5 mln zł, co daje 

1,20 zł na akcję. Konieczność zapłaty wyżej opisanego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami 

może wpłynąć na przejściowe ograniczenie zdolności Spółki do wypłaty dywidendy, ale podkreślamy, 

że w sytuacji ewentualnego uiszczenia zobowiązania kondycja finansowa Grupy FERRO pozostanie 

dobra, a wskaźniki zadłużenia i płynność będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie. 

W związku z wynikiem kontroli celno-skarbowej Spółka zawiązała stosowną rezerwę, która wpłynęła 

na wysokość zaraportowanego wyniku netto za rok 2017. Skorygowany o zdarzenia o charakterze 

nietypowym skonsolidowany zysk netto za rok 2017 wyniósł 39,6 mln zł i jest najwyższy w historii Grupy 

FERRO oraz wyższy od dotychczas rekordowego roku 2016 o 36%. Jest to dla nas powód do dumy 

i motywacja do dalszej intensywnej pracy na rzecz wzrostu skali działalności i wartości Spółki. 
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