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Szanowni Państwo! 

Akcjonariusze Ferro S.A. 

W imieniu Zarządu Spółki Ferro S.A. przekazuję Państwu roczny raport zawierający  

finansowe podsumowanie 2013 roku oraz najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w 

minionym roku. 

Początek roku 2013 był dla branży budowlanej okresem bardzo trudnym i 

nieprzewidywalnym. Jednym z najważniejszych celów jakie sobie postawiliśmy było 

zachowanie właściwego poziomu płynności finansowej. W tym celu dokonaliśmy 

optymalizacji wielu procesów operacyjnych głównie w obszarze logistyki we wszystkich 

naszych spółkach. Zaowocowało to obniżonymi stanami zapasów a co za tym idzie 

zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Systematycznie obniżamy wartość 

zadłużenia całej grupy kapitałowej.  Z obecnej perspektywy możemy powiedzieć, że miniony 

okres był czasem, w którym dobrze zarządzane spółki miały okazję ugruntować swoją pozycję 

i poprawić efektywność działania. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że Grupa Ferro S.A. 

jest jedną z takich spółek i nawet w trudnym okresie poprawiła swoją efektywność działania. 

Konsekwentnie kontynuujemy naszą politykę dywersyfikacji geograficznej i umacniania 

naszej pozycji  na głównych rynkach grupy tj. polskim, czeskim, słowackim i rumuńskim.  

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że produkty pod naszymi markami zyskują coraz większe grono 

zadowolonych klientów.  Ciągle dostosowujemy i unowocześniamy nasze produkty aby 

spełniały jak najwyższe wymagania jakościowe i były przyjazne dla środowiska.  Jako pierwsza 

spółka w naszej branży uzyskaliśmy certyfikat Ecolabel.  To pierwsze tego typu wyróżnienie w 

skali europejskiej, które potwierdza, że spółka FERRO jest zainteresowana nie tylko 

ekonomicznym wymiarem biznesu, ale także jego szeroko pojętym otoczeniem. Armatura 

sanitarna jest jedną z najmłodszych kategorii wśród kilkudziesięciu grup wyrobów, dla 

których opracowano kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel. Prace 

Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (KUEOE) dla armatury sanitarnej 

trwały 3 lata. Firma FERRO jako pierwszy polski producent baterii oszczędzających wodę, 

wzięła w nich czynny udział. Bardzo intensywnie budujemy naszą ofertę z zakresu techniki 

grzewczej, proponując nowoczesne i innowacyjne rozwiązania skierowane do grupy 

instalatorów, których regularnie gościmy i szkolimy w naszym centrum laboratoryjno-

szkoleniowym w Skawinie. 
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Druga połowa minionego roku okazała się nieco lepsza od naszych oczekiwań, co pozwala 

nam przyjąć bardziej optymistyczne założenia na nadchodzący rok. Dołożymy wszelkich 

starań aby podejmowane przez nas działania przynosiły wymierne korzyści ekonomiczne. 

Jesteśmy przekonani, że nasze długoletnie doświadczenie w połączeniu z zaufaniem klientów, 

w poprawiającym się otoczeniu rynkowym zaowocuje satysfakcjonującymi wynikami  i 

ugruntowaną pozycją rynkową. 

Na zakończenie chciałabym podsumować wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Ferro S.A.  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2013 wyniosły 270,2 mln zł a skonsolidowany 

zysk netto 21,8 mln zł  

Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z 

działalności za 2013 rok. 

 

Prezes Zarządu, 

 

Aneta Raczek 


