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Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów                

pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za okres kończący się 30.06.2011 r. 
 
 

Podstawa Prawna: 
 

Artykuł  56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
W związku z przejęciem w dniu 8 kwietnia 2011 r. kontroli nad Novaservis, Zarząd FERRO SA 

("Spółka") przekazuje w załączeniu niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów pro forma Grupy Kapitałowej FERRO SA, z uwzględnieniem wybranych danych 

finansowych Novaservis za okres wskazany poniżej. 

Załączone niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma zostało 

przygotowane w celu pokazania, jaki wpływ na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za I półrocze 2011 roku miałaby transakcja nabycia 

Novaservis, gdyby jej realizacja nastąpiła w dniu rozpoczęcia się okresu objętego niezbadanymi 

skonsolidowanymi informacjami finansowymi pro forma, czyli 1 stycznia 2011 r.   

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma za okres kończący się 

w dniu 30.06.2011 r. zostało przygotowane w oparciu o dane zawarte w historycznym niezbadanym  

skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Ferro S.A. 

sporządzonym zgodnie z MSSF UE oraz w oparciu o dane zawarte w historycznym niezbadanym  

sprawozdaniu z całkowitych dochodów Novaservis sporządzonym zgodnie z zasadami 

rachunkowości obowiązującymi w Republice Czeskiej, które  na potrzeby sporządzenia niezbadanego 

skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów pro forma zostało przekształcone, w celu 

zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Grupę Kapitałową Ferro S.A. 

W niezbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów pro forma ujęto koszty 

transakcyjne związane z nabyciem Novaservis. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów pro forma sporządzono poprzez sumowanie poszczególnych pozycji  przychodów i 
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kosztów jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ferro S.A. oraz Novaservis za okres 1 

stycznia 2011 do 30 czerwca 2011, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod 

wyceny i dokonaniu odpowiednich korekt. 

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane tylko i wyłącznie 

w celach ilustracyjnych i ze względu na swój hipotetyczny charakter nie przedstawiają rzeczywistego 

wyniku finansowego za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca 2011 roku oraz rzeczywistej 

sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2011 Grupy Kapitałowej Ferro S.A. 

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma stanowi załącznik do 

niniejszego raportu. 
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