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1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje                                                                                                                                    

 sumę 93.849.219,9 złotych; 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk

netto w kwocie 8.154.052,9 złotych;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.581.436,9 złotych;

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący  

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 143.398,0 złotych;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

FERRO S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

nr 152, poz. 1223), jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych

dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, Zarząd FERRO S.A. ("Spółka")

przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

Aneta Raczek

Prezes Zarządu

Artur Depta

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Dane identyfikujące Spółkę

1. 1 Nazwa Spółki

1. 2 Siedziba Spółki

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: 

Data: 1 października 2007 r.

Numer rejestru: KRS 0000289768

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,



 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

1. 6 Założenie kontynuacji działalności

Sąd Rejonowy w Krakowie, Kraków-Śródmieście XI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego,

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,

[Proszę podać informacje dotyczące zaniechanej działalności][Proszę podać informacje dotyczące[Proszę podać informacje dotyczące powyższychSpółka objęta jest skonsolidowanym[Proszę podać informacje o zdarzeniach[Proszę podać zobowiązania wobec budżetu[....][....][....][....]
FERRO Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką

Przemysłowa 7 

32-050 Skawina

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2009 r. do

31 grudnia 2009 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2008 r. do

31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w

dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę

działalności.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,2. Znaczące zasady rachunkowości

2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

2. 2 Przychody i koszty

2. 3 Odsetki

2. 4 Dywidendy

2. 5 Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez

jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223) i

wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz wymogami odnoszącymi się do

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych

notowań giełdowych.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i za

wyjątkiem zmian wynikających z dostosowania prezentacji sprawozdania finansowego do

wymogów odnoszących się do emitentów papierów wartościowych odnoszących się do

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych

notowań giełdowych są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku

obrotowym.

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym,

którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym i sporządza

rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i

strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów

przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6

miesięcy ujmowane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu

efektywnej stopy procentowej).

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez

Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale

zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,2. 6 Wartości niematerialne i prawne

Oprogramowanie

Inne

2. 7 Środki trwałe

Budynki 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

4,5% do 30%

14% do 40%

 20% do 50%

 20% do 50%

2,5% do 4,5%

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

14% do 20%

e) Inwestycje rozpoczęted) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów

poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących

stawek amortyzacyjnych:

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu

trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie

obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu,

przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,

pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego

powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie,

modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po

zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość

użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w

następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i

prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę

dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez

jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych

latach odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,5 tys. złotych, odnoszone są

jednorazowo w koszty w miesiącu ich nabycia.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,2. 8 Inwestycje

2. 8. 1 Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Wycena wg ceny nabycia

2. 9 Trwała utrata wartości aktywów

2. 10 Leasing finansowy

2. 11 Zapasy

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia

się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec

okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający

trwałą utratę wartości.

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych

wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie

odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji

handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości

niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez

nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą

utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się

szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu

aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością

możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest

ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego

przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza

wysokość tego kapitału, a pozostałe części straty są odnoszone na rachunek zysków i strat.

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania

obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje

przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania

aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich

cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze

wyszło.

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów

aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,2. 12 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa 

i zobowiązania finansowe

2. 13 Rozliczenia międzyokresowe

2. 14 Rezerwy na zobowiązania

2. 15 Podatek dochodowy

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej

wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych

kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której

dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich

powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej

waluty z dnia poprzedzającego ten dzień lub po kursie faktycznie zastosowanym w tym

dniu, wynikającym z charakteru operacji (w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz

zapłaty należności lub zobowiązań).

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy

Bank Polski.

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Gwarancje

Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy

tworzone są w oparciu o dane historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji.

Odprawy emerytalne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymania odpraw

emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy

zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach

zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych

historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część

odroczoną.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one

przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący

okres sprawozdawczy.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,

2. 16 Różnice kursowe

31.12.2009 31.12.2008

EUR 4,1082 4,1724

USD 2,8503 2,9618

RUB 0,0950 0,1008

Bilans

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów

wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe

w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy

sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w

uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów,

a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w

budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy (w

zł):

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami

podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę

pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek

okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji

rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z

ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy

obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej

przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem

dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy

obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku

podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla

potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,2. 17 Instrumenty finansowe

2. 17.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych

2. 17.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

2. 17.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod

wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady

wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą

instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności

udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z

umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług

oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej

instrumenty kapitałowe.

Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

• pożyczki udzielone i należności własne,

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

• pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w

cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w

zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej

uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu

wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu

osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz

wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a

także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy

zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów

finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie

zakładanych korzyści ekonomicznych.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,

2. 17.4 Pożyczki udzielone i należności własne

2. 17.5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich

wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio

drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności

własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian

za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego

kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi

instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim

terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani

należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów

kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie

publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie

wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj.

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3

miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów

finansowych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki

przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu

sprawozdawczego.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza

się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte

kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do

obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów

wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę

umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast

skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów

zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
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FERRO S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Znaczące zasady rachunkowoście) Inwestycje rozpoczęteb) Przychody i kosztyc) Wartości niematerialne i prawned) Środki trwałef) Udziały w innych jednostkach i papiery wartościoweg) Zapasyh) Należności, roszczenia i zobowiązaniai) Podatek dochodowyj) Środki pieniężnek) Różnice kursoweWydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,2. 17.6 Zobowiązania finansowe 

2. 18 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów 

i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości 

Aneta Raczek Artur Depta

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty

pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty

zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich

wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj.

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą

zawarcia kontraktu.

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać

wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Wartość godziwa opcji walutowych ustalana jest w drodze:

• oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie

uznanych za poprawne.
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FERRO S.A.

Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA Nota 31.12.2009 31.12.2008

Aktywa trwałe      26 057 391,9      31 979 527,5 

Wartości niematerialne i prawne 1             16 578,2               3 910,7 

Rzeczowe aktywa trwałe 2      18 557 774,7      24 378 354,8 

Inwestycje długoterminowe 3        6 901 783,0        6 901 783,0 

Długoterminowe aktywa finansowe        6 901 783,0        6 901 783,0 

   - w jednostkach powiązanych 3.2        6 901 783,0        6 901 783,0 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe           581 256,0           695 479,0 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20.3           581 256,0           695 479,0 

Aktywa obrotowe      67 791 828,0      73 298 637,8 

Zapasy 4      38 875 141,1      46 727 085,1 

Należności krótkoterminowe 5      27 353 971,3      25 490 097,5 

Od jednostek powiązanych             50 047,4               1 137,2 

Od pozostałych jednostek      27 303 923,9      25 488 960,3 

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe           776 683,9           970 081,9 

   - w pozostałych jednostkach 6.1                         -              50 000,0 

   - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.2           776 683,9           920 081,9 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7           786 031,7           111 373,3 

AKTYWA RAZEM      93 849 219,9    105 278 165,3 

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA  Nota 31.12.2009 31.12.2008

Kapitał własny      36 108 463,3      33 527 026,4 

Kapitał zakładowy 8.1        9 479 166,0        9 100 000,0 

Kapitał zapasowy 8.2      18 475 244,4      12 595 236,7 

Zysk netto        8 154 052,9      13 031 789,7 

8.3

                        -       (1 200 000,0)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania      57 740 756,6      71 751 138,9 

Rezerwy na zobowiązania           449 388,0           532 909,0 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20.3           214 588,0           380 259,0 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9.1             84 800,0             77 000,0 

   - długoterminowa             84 800,0             77 000,0 

Pozostałe rezerwy           150 000,0             75 650,0 

   - długoterminowe 9.2           150 000,0             75 650,0 

Zobowiązania długoterminowe        1 961 803,6        9 257 618,2 

Wobec pozostałych jednostek 10.2        1 961 803,6        9 257 618,2 

Zobowiązania krótkoterminowe      54 306 737,2      61 105 999,2 

Wobec jednostek powiązanych 11.1        9 895 100,9        6 725 365,3 

Wobec pozostałych jednostek 11.2      44 411 636,3      54 380 633,9 

Rozliczenia międzyokresowe        1 022 827,8           854 612,5 

Inne rozliczenia międzyokresowe        1 022 827,8           854 612,5 

   - krótkoterminowe 12        1 022 827,8           854 612,5 

PASYWA RAZEM      93 849 219,9    105 278 165,3 

Wartość księgowa      36 108 463,3      33 527 026,4 

Liczba akcji           9 479 166           9 100 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                      3,8                      3,7 

Rozwodniona liczba akcji           9 479 166           9 479 166 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                      3,8                      3,5 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (zaliczka

na dywidendę)

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2009 31.12.2008

Należności warunkowe                         -                          -  

Zobowiązania warunkowe                         -                          -  

Pozycje pozabilansowe razem                         -                          -  

Aneta Raczek Artur Depta

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

13

- w tym od jednostek powiązanych          120 847,7            75 930,6 

Przychody netto ze sprzedaży produktów           232 609,5           887 552,3 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    142 350 231,6    133 449 858,9 

   142 582 841,1    134 337 411,2 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

- w tym jednostkom powiązanym             (7 661,8)                (245,8)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów           (60 801,1)           (21 631,6)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (106 825 779,1)    (96 262 355,9)

 (106 886 580,2)    (96 283 987,5)

Zysk brutto ze sprzedaży      35 696 260,9      38 053 423,7 

Koszty sprzedaży      (8 263 063,7)      (7 701 737,8)

Koszty ogólnego zarządu    (15 544 266,0)    (14 297 433,4)

Zysk ze sprzedaży      11 888 931,2      16 054 252,5 

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych             15 559,6                         -  

Dotacje                         -                6 957,5 

Inne przychody operacyjne 14           406 104,2           446 602,1 

          421 663,8           453 559,6 

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         -              (2 284,8)

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         (142 751,4)         (510 646,0)

Inne koszty operacyjne 15         (259 202,7)         (514 395,4)

        (401 954,1)      (1 027 326,2)

Zysk z działalności operacyjnej      11 908 640,9      15 480 485,9 

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach 16.1           497 500,0        2 985 000,0 

- w tym od jednostek powiązanych          497 500,0       2 985 000,0 

Odsetki 16.2               2 518,7               7 094,2 

Inne 17           840 722,5           495 900,0 

       1 340 741,2        3 487 994,2 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania 

finansowego.
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FERRO S.A.

Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Koszty finansowe

Odsetki 18      (2 432 345,4)      (2 222 767,1)

Inne 19         (489 360,8)      (1 020 145,3)

     (2 921 706,2)      (3 242 912,4)

Zysk brutto      10 327 675,9      15 725 567,7 

Podatek dochodowy

Część bieżąca      (2 225 071,0)      (2 639 803,0)

Część odroczona             51 448,0           (53 975,0)

20      (2 173 623,0)      (2 693 778,0)

Zysk netto        8 154 052,9      13 031 789,7 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 39           9 284 908           9 100 000 

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)                      0,9                      1,4 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 39           9 479 166           9 479 166 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)                      0,9                      1,4 

Aneta Raczek Artur Depta

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania 

finansowego.
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FERRO S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Kapitał własny na początek okresu     33 527 026,4   30 695 234,7 

Kapitał zakładowy na początek okresu       9 100 000,0     9 100 000,0 

zwiększenia          379 166,0                      -  

 - emisja akcji          379 166,0                      -  

Kapitał zakładowy na koniec okresu       9 479 166,0     9 100 000,0 

Kapitał zapasowy na początek okresu     12 595 236,7   12 764 564,9 

zwiększenia       5 880 007,7        345 343,2 

 - podział zysku       5 880 007,7        345 343,2 

zmniejszenia                       -        (514 671,4)

 - pokrycie straty                       -        (514 671,4)

Kapitał zapasowy na koniec okresu     18 475 244,4   12 595 236,7 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     13 031 789,7     9 345 341,2 

zmniejszenia   (13 031 789,7)    (9 345 341,2)

 - wypłata dywidendy     (6 500 000,0)    (9 000 000,0)

 - przekazanie zysku na kapitał zapasowy     (5 880 007,7)       (345 341,2)

 - inne wypłaty z zysku        (651 782,0)                      -  

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                       -                       -  

Strata z lat ubiegłych na początek okresu                       -        (514 671,4)

zmniejszenia                       -         514 671,4 

 - pokrycie straty z kapitału zapasowego                       -         514 671,4 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                       -                       -  

Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                       -                       -  

Zestawienie zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, 

które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Wynik netto

zysk netto       8 154 052,9   13 031 789,7 

                      -     (1 200 000,0)

Kapitał własny na koniec okresu     36 108 463,3   33 527 026,4 

Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku     36 108 463,3   27 575 244,4 *

 * po uwzględnieniu rzeczywistego podziału zysku zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2009 r.

Aneta Raczek Artur Depta

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (zaliczka

na dywidendę)

Zestawienie zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, 

które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk netto       8 154 052,9         13 031 789,7 

Korekty razem:

Amortyzacja          894 331,3              814 030,3 

Strata/(Zysk) z tytułu różnic kursowych              4 792,3              (11 215,7)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)       1 932 326,8            (765 740,2)

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 23.1          (23 965,9)                  2 286,8 

Zmiana stanu rezerw          (83 521,0)              227 524,6 

Zmiana stanu zapasów       7 851 944,0       (16 040 005,2)

Zmiana stanu należności     (1 863 873,8)         (3 508 449,7)

23.2            51 503,3           7 198 969,6 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych        (392 220,1)            (641 811,7)

Inne korekty              8 022,4            (495 600,0)

      8 379 339,3       (13 220 011,2)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej     16 533 392,2            (188 221,5)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy     10 011 576,0           3 841 136,6 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych       9 461 557,4              136 229,2 

Z aktywów finansowych, w tym:          550 018,6           3 704 907,4 

w jednostkach powiązanych          497 500,0           3 701 400,0 

- zbycie aktywów finansowych                        -               716 400,0 

- dywidendy i udziały w zyskach          497 500,0           2 985 000,0 

w pozostałych jednostkach            52 518,6                  3 507,4 

- odsetki              2 518,6                  3 507,4 

- inne wpływy z aktywów finansowych            50 000,0                           -  

Wydatki     (4 856 562,9)       (11 158 186,0)

23.3     (4 856 562,9)       (11 158 186,0)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej       5 155 013,1         (7 317 049,4)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy          379 166,0         20 765 887,6 

         379 166,0                           -  

                       -          20 765 887,6 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów

Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część 

sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Wydatki   (22 206 177,0)       (12 804 969,6)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     (5 951 782,0)       (10 200 000,0)

Spłaty kredytów i pożyczek   (13 506 480,4)                           -  

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego        (315 569,2)            (382 202,5)

Odsetki     (2 432 345,4)         (2 222 767,1)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (21 827 011,0)           7 960 918,0 

Przepływy pieniężne netto razem        (138 605,7)              455 647,1 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych        (143 398,0)              466 862,8 

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych             4 792,3             (11 215,7)

Środki pieniężne na początek okresu          920 081,9              453 219,1 

Środki pieniężne na koniec okresu          776 683,9              920 081,9 

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania                        -                            -  

Aneta Raczek Artur Depta

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część 

sprawozdania finansowego.
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FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Wartości niematerialne i prawne

1. 1 Wartości niematerialne i prawne

31.12.2009 31.12.2008

Inne wartości niematerialne i prawne        16 578,2          3 910,7 

Wartości niematerialne i prawne        16 578,2          3 910,7 

1. 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Inne wartości 

niematerialne i prawne Razem

Wartość brutto

01.01.2008                          441 815,1          441 815,1 

Zwiększenia                              3 976,7              3 976,7 

Pozostałe                            22 194,0            22 194,0 

Zmniejszenia                            (3 610,0)            (3 610,0)

31.12.2008                          464 375,8          464 375,8 

01.01.2009                          464 375,8          464 375,8 

Zwiększenia                            20 101,0            20 101,0 

Zmniejszenia                                        -                        -  

31.12.2009                          484 476,8          484 476,8 

Umorzenie

01.01.2008                        (433 698,3)        (433 698,3)

Zwiększenia                            (7 822,0)            (7 822,0)

Pozostałe                          (22 194,0)          (22 194,0)

Zmniejszenia                              3 249,2              3 249,2 

31.12.2008                        (460 465,1)        (460 465,1)

01.01.2009                        (460 465,1)        (460 465,1)

Zwiększenia                            (7 433,5)            (7 433,5)

31.12.2009                        (467 898,6)        (467 898,6)

Wartość netto

01.01.2008                              8 116,8              8 116,8 

31.12.2008                              3 910,7              3 910,7 

01.01.2009                              3 910,7              3 910,7 

31.12.2009                            16 578,2            16 578,2 
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FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. 3 Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

31.12.2009 31.12.2008

Własne 16 578,2        3 910,7          

-                  -                  

Wartości niematerialne i prawne 16 578,2 3 910,7

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Rzeczowe aktywa trwałe

31.12.2009 31.12.2008

Środki trwałe, w tym:  17 053 893,3  23 040 390,8 

        61 149,2    9 025 816,7 

 15 279 509,5  12 215 377,7 

      226 398,2       187 947,6 

   1 190 379,0    1 402 198,7 

      296 457,4       209 050,1 

Środki trwałe w budowie    1 503 881,4    1 337 964,0 

Rzeczowe aktywa trwałe  18 557 774,7  24 378 354,8 

- inne środki trwałe

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy

lub innej umowy, w tym umowy leasingu

- grunty

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

W roku obrotowym nie dokonano [dokonano] nieplanowych odpisów 
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FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

W roku obrotowym nie dokonano [dokonano] nieplanowych odpisów 2. 2 Zmiana stanu środków trwałych

Grunty

Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej

Urządzenia 

techniczne

i maszyny

Środki 

transportu

Inne środki 

trwałe Razem

Wartość brutto

01.01.2008         61 149,2  13 203 345,4    507 975,8  1 100 017,2       450 367,8  15 322 855,4 

Zwiększenia    8 964 667,5       384 770,5    199 415,3     981 854,3         37 089,9  10 567 797,5 

Zmniejszenia                    -      (305 746,2)  (146 087,5)   (298 962,3)          (2 909,0)      (753 705,0)

31.12.2008    9 025 816,7  13 282 369,7    561 303,6  1 782 909,2       484 548,7  25 136 947,9 

01.01.2009    9 025 816,7  13 282 369,7    561 303,6  1 782 909,2       484 548,7  25 136 947,9 

Zwiększenia       472 924,0    3 470 606,1    116 054,5     149 517,3       172 359,4    4 381 461,3 

Zmniejszenia  (9 437 591,5)                    -                  -      (74 519,0)        (25 349,4)   (9 537 459,9)

31.12.2009         61 149,2  16 752 975,8    677 358,1  1 857 907,5       631 558,7  19 980 949,3 

Umorzenie

01.01.2008                    -      (739 836,6)  (426 155,5)   (288 745,1)      (184 807,2) (1 639 544,4) 

Zwiększenia                    -      (366 545,4)    (93 288,0)   (252 774,5)        (93 600,4) (806 208,3)    

Zmniejszenia                    -          39 390,0    146 087,5     160 809,1           2 909,0 349 195,6      

31.12.2008                    -   (1 066 992,0)  (373 356,0)   (380 710,5)      (275 498,6) (2 096 557,1) 

01.01.2009                    -   (1 066 992,0)  (373 356,0)   (380 710,5)      (275 498,6) (2 096 557,1) 

Zwiększenia                    -      (406 474,3)    (77 603,9)   (317 867,5)        (84 952,1) (886 897,8)    

Zmniejszenia                    -                     -                  -        31 049,5         25 349,4 56 398,9        

31.12.2009                    -   (1 473 466,3)  (450 959,9)   (667 528,5)      (335 101,3) (2 927 056,0) 

Wartość netto

01.01.2008         61 149,2  12 463 508,8      81 820,3     811 272,1       265 560,6  13 683 311,0 

31.12.2008    9 025 816,7  12 215 377,7    187 947,6  1 402 198,7       209 050,1  23 040 390,8 

01.01.2009    9 025 816,7  12 215 377,7    187 947,6  1 402 198,7       209 050,1  23 040 390,8 

31.12.2009         61 149,2  15 279 509,5    226 398,2  1 190 379,0       296 457,4  17 053 893,3 
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FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

W roku obrotowym nie dokonano [dokonano] nieplanowych odpisów 2. 3 Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

31.12.2009 31.12.2008

Własne  15 943 119,4  21 975 431,1 

Środki trwałe bilansowe  17 053 893,3  23 040 390,8 

2. 4 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

(Środki trwałe nieamortyzowane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów)

31.12.2009 31.12.2008

1 321 459,7      1 209 286,7 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo    1 321 459,7    1 209 286,7 

2. 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

2. 6 Środki trwałe w budowie

   1 064 959,7 

Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 

umów, w tym umów leasingu:

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy, w tym umowy leasingu    1 110 773,9 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. Spółka nie posiadała gruntów w użytkowaniu

wieczystym.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 3.704.191,8 zł (2008 r.: 1.066.173,8

zł). Zarówno w 2009 r. jak i 2008 r. Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych

oraz środków trwałych w budowie na własne potrzeby.

Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby wyniósł ........ tys. zł (2004 r. - .......

Wartość początkowa tych środków wynika z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.
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FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

3. Inwestycje długoterminowe

3. 1 Długoterminowe aktywa finansowe

31.12.2009 31.12.2008

W jednostkach zależnych       201 979,0       201 979,0 

   - udziały lub akcje       201 979,0       201 979,0 

W jednostkach współzależnych    6 699 804,0    6 699 804,0 

   - udziały lub akcje    6 699 804,0    6 699 804,0 

Długoterminowe aktywa finansowe    6 901 783,0    6 901 783,0 

3. 2 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych

Razem

Wartość brutto

01.01.2009        7 820 257,8 

31.12.2009        7 820 257,8 

Odpisy aktualizujące

01.01.2009         (918 474,8)

31.12.2009         (918 474,8)

Wartość netto

01.01.2009        6 901 783,0 

31.12.2009        6 901 783,0 

3. 3 Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Siedziba

Data objęcia 

kontroli/ 

współkontroli

Ferro Ltd. Kijów, 

Ukraina

2002 r.

Skawina, 

Polska

2004 r.

Yuhuan, Chiny 2002 r.jednostka współzależna 

/ praw własności

produkcja armatury 

sanitarnej 

Charakter powiązania 

/ metoda konsolidacji

Yuhuan AMG Just Valve

Co. Ltd.

Nazwa Spółki

sprzedaż hurtowa 

wyposażenia grzejnego

Ferro International Sp. z 

o.o. (dawniej Fondital Nova 

Florida Polska Sp. z o.o.)

jednostka zależna /

pełna

     7 820 257,8 

     6 901 783,0 

Długoterminowe

aktywa finansowe

     7 820 257,8 

      (918 474,8)

      (918 474,8)

     6 901 783,0 

Przedmiot 

przedsiębiorstwa 

sprzedaż hurtowa 

niewyspecjalizowana

jednostka zależna /

pełna
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Wartość 

udziałów 

(akcji) wg cen 

nabycia

Korekty 

aktualizujące 

wartość 

% 

posiadanych 

udziałów 

(akcji)

% ogólnej 

liczby głosów 

w organie 

stanowiącym

Ferro Ltd.        918 474,8         (918 474,8) 95,0% 95,0%

       201 979,0                         - 99,5% 99,5%

    6 699 804,0                         - 50,0% 50,0%

Kapitał 

własny

Kapitał 

zakładowy

Zysk/(Strata) 

z lat 

ubiegłych

Zysk/(Strata) 

netto za rok 

obrotowy

Ferro Ltd.      (872 101,4) 1 015 308,9  (1 970 053,8)      (130 432,6)

    4 400 579,3 200 000,0                     -    1 722 893,1 

  24 330 555,9 14 334 101,8    4 924 791,2    2 906 319,6 

Zobowiązania 

i rezerwy na 

zobowiązania

Zobowiązania

krótko-

terminowe

Aktywa 

jednostki, 

razem

Przychody ze 

sprzedazy

    931 875,8    931 875,8 59 774,4                      - 

141 170,0 77 981,0 4 541 749,3    7 531 358,8 

23 959 878,6 23 959 878,6 48 290 434,5  43 410 004,4 

                     - 

497 500,0

                     - 

Ferro International Sp. z 

o.o. (dawniej Fondital Nova 

Florida Polska Sp. z o.o.)

Yuhuan AMG Just Valve

Co. Ltd.

Ferro International Sp. z 

o.o. (dawniej Fondital Nova 

Florida Polska Sp. z o.o.)

Yuhuan AMG Just Valve

Co. Ltd.

Nazwa Spółki

Wartość 

bilansowa 

udziałów 

(akcji)

        201 979,0 

                      - 

     2 345 564,6 

Otrzymane lub należne dywidendy

za ostatni rok obrotowy

Ferro Ltd. 

Ferro International Sp. z 

o.o. (dawniej Fondital Nova 

Florida Polska Sp. z o.o.)

59 774,4

517 649,4

10 842 833,4

Nieopłacona wartość

udziałów (akcji)Nazwa Spółki

Nazwa Spółki

opłacone w całościFerro Ltd. 

Yuhuan AMG Just Valve

Co. Ltd.

Nazwa Spółki

                      - 

     2 477 686,2 

     6 699 804,0 

Należności 

krótko-

terminowe

Kapitał 

zapasowy

opłacone w całości

opłacone w całości

Ferro International Sp. z 

o.o. (dawniej Fondital Nova 

Florida Polska Sp. z o.o.)

Yuhuan AMG Just Valve

Co. Ltd.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

3. 4 Papiery wartościowe, udziały inne długoterminowe aktywa finansowe brutto (struktura walutowa)

31.12.2009 31.12.2008

- w walucie polskiej       201 979,0       201 979,0 

- w walutach obcych, w tym: 31.12.2009 31.12.2008    6 699 804,0    6 699 804,0 

USD 2 000 000       2 000 000,0   6 699 804,0    6 699 804,0 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe    6 901 783,0    6 901 783,0 

4. Zapasy

31.12.2009 31.12.2008

Towary  38 437 874,1  45 279 602,7 

Zaliczki na dostawy       437 267,0    1 447 482,4 

Zapasy  38 875 141,1  46 727 085,1 

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w

wysokości 725.100,0 zł (2008 r.: 721.900,0 zł).
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(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

5. Należności krótkoterminowe

5. 1 Należności krótkoterminowe 

31.12.2009 31.12.2008

Należności od jednostek powiązanyh          50 047,4            1 137,2 

   - z tytułu dostaw i usług, w tym:          50 047,4            1 137,2 

       wobec jednostek zależnych          50 047,4           1 137,2 

Należności od pozostałych jednostek   27 303 923,9   25 488 960,3 

   - z tytułu dostaw i usług   26 211 436,7   23 185 062,4 

    1 085 170,4     1 781 764,4 

   - inne            7 316,8        522 133,5 

Należności krótkoterminowe netto   27 353 971,3   25 490 097,5 

5. 2

31.12.2009 31.12.2008

       924 172,9        875 262,7 

       924 172,9        875 262,7 

- od jednostek zależnych        924 172,9        875 262,7 

      (874 125,5)      (874 125,5)

         50 047,4            1 137,2 

5. 3

31.12.2009 31.12.2008

  26 426 006,1   23 262 612,3 

  26 426 006,1   23 262 612,3 

      (214 569,4)        (77 549,9)

  26 211 436,7   23 185 062,4 

   - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych

   i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Do 12 miesięcy

Stan należności brutto

Stan należności netto

Odpis aktualizujący wartość należności

Do 12 miesięcy

Stan należności brutto

Odpis aktualizujący wartość należności

O okresie spłaty:

Stan należności netto

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek 

powiązanych

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych 

jednostek

O okresie spłaty:

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy

Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy5. 4 Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług

Jednostki 

powiązane

Pozostałe 

jednostki

01.01.2009        874 125,5          77 549,9 

Zwiększenie                       -        180 831,4 

Wykorzystanie                       -          (2 531,9)

Rozwiązanie                       -        (41 280,0)

31.12.2009        874 125,5        214 569,4 

5. 5 Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

 

31.12.2009 31.12.2008

- w walucie polskiej   24 142 961,4   22 205 065,6 

- w walutach obcych, w tym: 31.12.2009 31.12.2008     4 299 704,8     4 236 707,3 

EUR 1 020 929,3   830 040,0            4 128 365,8    3 382 754,4 

USD 60 112,6        288 322,3               171 339,0       853 952,9 

Należności krótkoterminowe brutto   28 442 666,2   26 441 772,9 

5. 6

31.12.2009 31.12.2008

 - do 30 dni   11 960 782,3   10 569 184,7 

 - od 31 do 90 dni   10 258 920,7     9 011 971,9 

 - od 91 do 180 dni        535 414,3          42 169,3 

Należności przeterminowane     4 595 061,7     4 514 549,1 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   27 350 179,0   24 137 875,0 

   (1 088 694,9)      (951 675,4)

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)   26 261 484,1   23 186 199,6 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług przedziały czasowe do 3 miesięcy

spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży Spółki.

Należności z tytułu dostaw i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Odpis aktualizujący wartość należności
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy5. 7

31.12.2009 31.12.2008

Należności niespłacone w okresie:

 - do 30 dni     2 830 813,1     2 224 109,8 

 - od 31 do 90 dni        351 261,4        861 698,0 

 - od 91 do 180 dni          98 814,8        367 368,0 

 - od 180 do roku          61 019,1        187 247,8 

 - powyżej roku     1 253 153,3        874 125,5 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)     4 595 061,7     4 514 549,1 

   (1 088 694,9)      (951 675,4)

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)     3 506 366,8     3 562 873,7 

6. Inwestycje krótkoterminowe

6. 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

31.12.2009 31.12.2008

                      -          50 000,0 

 - w tym w walucie polskiej                      -         50 000,0 

Krótkoterminowe aktywa finansowe                       -          50 000,0 

6. 2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

31.12.2009 31.12.2008

       776 683,9        920 081,9 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        776 683,9        920 081,9 

6. 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

31.12.2009 31.12.2008

- w walucie polskiej        124 956,3            4 758,0 

- w walutach obcych, w tym: 31.12.2009 31.12.2008        651 727,6        915 323,9 

EUR 117 933,2      210 649,0               484 493,2       878 911,7 

USD 58 664,6        12 285,8                 167 211,6         36 388,1 

RUB 239,6             239,6                               22,8                24,2 

       776 683,9        920 081,9 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Udzielone pożyczki

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Odpis aktualizujący wartość należności

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane 
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31.12.2009 31.12.2008

       130 690,9          79 797,4 

           3 121,3            3 298,6 

         20 585,4          15 651,1 

           6 244,3            1 778,0 

         10 358,4                      - 

         20 000,0                      - 

Przedpłaty na koszty zużycia materiałów i energii            4 943,9                      - 

Koszty emisji akcji        565 585,9                      - 

Przedpłaty na pozostałe koszty operacyjne          20 335,9                      - 

           4 165,7          10 848,2 

       786 031,7        111 373,3 

Pozostałe 

Przedpłaty na usługi doradcze 

Usługi telekomunikacyjne

Przedpłaty na reklamy

Prenumerata

Ubezpieczenia

Przedpłaty na koszty reprezentacji
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8. Kapitał własny

8. 1 Struktura własności kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2009 r.

Akcjonariusz Rodzaj akcji Nr serii akcji Ilość akcji

Wartość 

nominalna 

akcji Udział %

Andrzej Hołój akcje zwykłe A          3 050 000        3 050 000,0 32,2%

Jan Gniadek akcje zwykłe A          3 050 000        3 050 000,0 32,2%

Skrotnex Ltd akcje zwykłe A          3 000 000        3 000 000,0 31,6%

Aneta Raczek akcje zwykłe B             104 271           104 271,0 1,1%

Artur Depta akcje zwykłe B                85 312             85 312,0 0,9%

Zbigniew Gonsior akcje zwykłe B                85 312             85 312,0 0,9%

Przemyslaw Szczygieł akcje zwykłe B             104 271           104 271,0 1,1%

         9 479 166 9 479 166,0      100,0%

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 1 zł każda. Kapitał zakładowy w całości został opłacony

gotówką. Wszystkie akcje mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy i

uprawniają do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne

Zgromadzenie uchwały o podziale zysku i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu

nabycia tych akcji.

W dniu 7 lipca 2009 r., na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30

stycznia 2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji

serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do

wszystkich akcji serii B, zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym akcje zwykłe

imienne serii B w ilości 379 166 akcji. Akcje te zostały objęte przez Zarząd Spółki w ramach

programu motywacyjnego. Ponadto, w dniu 14 października 2009 r. działając na podstawie art. 334

par. 2 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariuszy Zarząd podjął uchwałę o zamianie

akcji imiennych serii A oraz B na akcje na okaziciela.

W dniu 25 listopada 2009 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego o

kwotę 1.000.000 zł, poprzez emisję nowych akcji serii C o wartości nominalnej 1,0 zł każda,

zwanych dalej "akcjami serii C". Emisja akcji serii C została przeprowadzona w formie publicznej

oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, w trybie subskrypcji otwartej. W dniu 15 marca 2010 r. Komisja Nadzoru

Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny FERRO S.A., a pierwsze notowanie akcji i praw do

akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się w dniu 14 kwietnia

2010 r.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

8. 2 Kapitał zapasowy

31.12.2009 31.12.2008

Z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość 18 475 244,4    12 595 236,7    

Kapitał zapasowy      18 475 244,4      12 595 236,7 

8. 3 Odpisy z zysku netto w trakcie roku obrotowego

31.12.2009 31.12.2008

Zaliczka na dywidendę -                      (1 200 000,0)     

Odpisy z zysku netto w trakcie roku obrotowego                         -       (1 200 000,0)

8. 4 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

9. Rezerwy

9. 1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Razem

01.01.2008 75 117,4       75 117,4           

Zwiększenia 1 882,6         1 882,6             

31.12.2008 77 000,0       77 000,0           

w tym część:

 - długoterminowa 77 000,0       77 000,0           

01.01.2009 77 000,0       77 000,0           

Zwiększenia 7 800,0         7 800,0             

31.12.2009 84 800,0       84 800,0           

w tym część:

 - długoterminowa 84 800,0       84 800,0           

Odprawy emerytalne

Zarząd Spółki proponuje przekazanie zysku za rok obrotowy 2009 na podniesienie kapitału

zapasowego.

W dniu 15 grudnia 2009 r. miało miejsce przeniesienie własności po 1.500.000 akcji przez Pana

Andrzeja Hołója i Pana Jana Gniadka (w sumie 3.000.000 akcji o wartości 3.000.000 zł) na rzecz

spółki Skrotnex Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

34



FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na9. 2 Pozostałe rezerwy długoterminowe

Razem

01.01.2008 75 600,0       75 600,0           

Zwiększenia 50,0              50,0                  

31.12.2008 75 650,0       75 650,0           

01.01.2009 75 650,0       75 650,0           

Zwiększenia 74 350,0       74 350,0           

31.12.2009 150 000,0     150 000,0         

10. Zobowiązania długoterminowe

10. 1 Struktura zobowiązań długoterminowych

31.12.2009 31.12.2008

Kredyty i pożyczki 1 461 100,0      8 610 149,7      

 - w tym w walucie polskiej 1 461 100,0     8 610 149,7      

Umowy leasingu finansowego 500 703,6         647 468,5         

 - w tym w walucie polskiej 500 703,6        647 468,5         

Zobowiązania wobec jednostek pozostałych        1 961 803,6        9 257 618,2 

10. 2 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

Kredyty i 

pożyczki

Z tytułu 

emisji 

dłużnych 

papierów 

wartościowyc

Inne 

zobowiązania 

finansowe Inne Razem

31.12.2009

Przypadające do spłaty:

1 461 100,0  -                    486 031,2         -                        

-                    -                    14 672,4           -                        

1 461 100,0  -                    500 703,6         -                        

Przypadające do spłaty:

2 223 600,0  -                    394 000,8         

ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe

1 947 131,2       

14 672,4            

1 961 803,6       

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

2 617 600,8       do 1 roku

Naprawy gwarancyjne
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na31.12.2008

Przypadające do spłaty:

7 813 773,6  -                    347 817,6         -                        

796 376,1     -                    299 650,9         -                        

8 610 149,7  -                    647 468,5         -                        

Przypadające do spłaty:

3 371 952,0  -                    243 778,8         -                        

10. 3

11. Zobowiązania krótkoterminowe

11. 1 Zobowiązania krótkoterminowe

31.12.2009 31.12.2008

Wobec jednostek powiązanych        9 895 100,9        6 725 365,3 

  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy, w tym:        9 895 100,9        6 725 365,3 

wobec jednostek zależnych                 219,8            69 710,3 

wobec jednostek współazależnych       9 894 881,1       6 655 655,0 

Wobec pozostałych jednostek      44 411 636,3      54 380 633,9 

  - kredyty i pożyczki, w tym:      25 167 567,6      31 524 998,3 

długoterminowe w okresie spłaty do 12 miesięcy       3 371 952,0       3 398 952,0 

  - umowy leasingu finansowego           394 000,8           243 778,8 

  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy      16 980 155,9      20 033 860,9 

  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń        1 474 519,3        1 541 822,0 

  - inne           395 392,7        1 036 173,9 

     54 306 737,2      61 105 999,2 

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli

powyżej 3 do 5 lat

9 257 618,2       

do 1 roku

ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe

3 615 730,8       

8 161 591,2       

1 096 027,0       

powyżej 1 roku do 3 lat

Zarówno na dzień 31 grudnia 2009 r. jak i 31 grudnia 2008 r. w Spółce nie występowały

zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania

prawa własności budynków i budowli.

Charakterystyka zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz ustanowione przez Spółke

zabezpieczenia majątkowe zostały zaprezentowane odpowienio w nocie 37.2.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na11. 2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

31.12.2009 31.12.2008

- w walucie polskiej      40 490 791,3      45 386 719,5 

- w walutach obcych, w tym: 31.12.2009 31.12.2008      13 815 945,9      15 719 279,7 

EUR 693 791,4    1 933 096,1           2 850 233,8       8 065 650,0 

USD 3 847 213,3 2 584 114,3         10 965 712,1       7 653 629,7 

Zobowiązania krótkoterminowe      54 306 737,2      61 105 999,2 

12. Inne rozliczenia międzyokresowe

31.12.2009 31.12.2008

                         -               2 477,5 

          453 739,8           362 567,0 

          297 150,0           279 000,0 

          271 938,0           210 568,0 

       1 022 827,8           854 612,5 

13. Struktura przychodów ze sprzedaży

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Struktura terytorialna

          187 669,0           157 908,3 

           65 832,2            50 307,9 

            44 940,5           729 644,0 

           44 940,5            25 218,7 

          232 609,5           887 552,3 

         110 772,7            75 526,6 

   123 688 480,3    116 264 834,3 

             1 556,5                  404,0 

     18 661 751,3      17 185 024,6 

             8 518,5                         - 

   142 350 231,6    133 449 858,9 

           10 075,0                  404,0 

Przychody ze sprzedaży produktów

Ubezpieczenia 

Pozostałe niezafakturowane koszty roku bieżącego

Kraj

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

Premie dla pracowników

Eksport

Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

Rozliczenia krótkoterminowe

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Kraj

- w tym od jednostek powiązanych

Eksport
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Struktura rzeczowa

          167 451,7           861 524,6 

         107 006,0            70 646,5 

            65 157,8             26 027,7 

             3 766,7              4 880,1 

          232 609,5           887 552,3 

         110 772,7            75 526,6 

   142 350 231,6    133 449 858,9 

           10 075,0                  404,0 

   142 350 231,6    133 449 858,9 

           10 075,0                  404,0 

14. Inne przychody operacyjne

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Wartość otrzymanych części serwisowych             67 188,1             52 348,5 

Nadwyżki inwentaryzacyjne           180 602,2           282 584,8 

Zwrot z tytułu ubezpieczenia               3 701,3                          - 

Zwrot kosztów sądowych             11 764,5               5 235,5 

Przedawnione zobowiązania           124 851,7                          - 

Inne             17 996,4           106 433,4 

          406 104,2           446 602,2 

15. Inne koszty operacyjne

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Darowizny               1 393,1                          - 

Niedobory inwentaryzacyjne           195 282,0           292 706,2 

Szkody             11 588,8               6 532,3 

Koszty sądowe               4 509,6               9 632,6 

Należności nieściągalne             35 825,2             97 785,0 

Inne             10 603,8           107 739,3 

          259 202,5           514 395,4 

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

Przychody ze sprzedaży produktów

Sprzedaż usług

Sprzedaż refakturowana

- w tym od jednostek powiązanych

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Towary
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na16. Przychody finansowe 

16. 1 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

od jednostek zależnych           497 500,0        2 985 000,0 

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach           497 500,0        2 985 000,0 

16. 2

w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                            

12 miesięcy

powyżej                      

12 miesięcy Razem

2 138,7         -                    -                        -                                      2 138,7 

380,0            -                    -                        -                                         380,0 

2 518,7         -                    -                        -                                      2 518,7 

w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                            

12 miesięcy

powyżej                        

12 miesięcy Razem

3 507,4         -                    -                        -                                      3 507,4 

3 586,8         -                    -                        -                                      3 586,8 

7 094,2         -                    -                        -                                      7 094,2 

17. Inne przychody finansowe

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Dodatnie (per saldo) różnice kursowe           840 722,5                          - 

- zrealizowane          350 716,1                         - 

- niezrealizowane          490 006,4                         - 

Wycena opcji walutowych                          -           495 900,0 

          840 722,5           495 900,0 

Przychody finansowe z tytulu odsetek od pozostałych jednostek

(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych 

i należności własnych)

Pożyczki udzielone i 

należności własne

Środki pieniężne

i ich ekwiwalenty

Pożyczki udzielone i 

należności własne

Środki pieniężne

i ich ekwiwalenty

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na18. Koszty finansowe 

(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

18. 1

w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                            

12 miesięcy

powyżej                                    

12 miesięcy Razem

2 068 064,1  -                    -                        -                               2 068 064,1 

137 574,0     -                    -                        -                                  137 574,0 

226 707,3     -                    -                        -                                  226 707,3 

2 432 345,4  -                    -                        -                               2 432 345,4 

w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                             

12 miesięcy

powyżej                       

12 miesięcy Razem

1 784 247,1  -                    -                        -                               1 784 247,1 

437 620,3     -                    -                        -                                  437 620,3 

899,7            -                    -                        -                                         899,7 

2 222 767,1  -                    -                        -                               2 222 767,1 

19. Inne koszty finansowe

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Ujemne (per saldo) różnice kursowe                          -        1 020 145,3 

- zrealizowane                         -          445 790,1 

- niezrealizowane                         -          574 355,2 

Wycena opcji walutowych           489 360,8                          - 

          489 360,8        1 020 145,3 

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Koszty finansowe z tytułu odsetek dla pozostałych jednostek

Długoterminowe 

zobowiązania finansowe

Pozostałe 

krótkoterminowe 

zobowiązania finansowe

Pozostałe 

krótkoterminowe 

zobowiązania finansowe

Pozostałe pasywa

Pozostałe pasywa

Długoterminowe 

zobowiązania finansowe
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na20. Podatek dochodowy od osób prawnych

20. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych wykazanego w rachunku zysków i strat

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

       2 225 071,0        2 639 803,0 

          (51 448,0)             53 975,0 

         (51 448,0)            53 975,0 

       2 173 623,0        2 693 778,0 

20. 2 Wyliczenie bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

     10 327 675,9      15 725 567,7 

Odsetki budżetowe                    31,0                  895,0 

Koszty reprezentacji           278 391,5           414 885,0 

PFRON             82 355,0             63 329,0 

Amortyzacja środków trwałych w leasingu           265 189,7           206 033,0 

                         -             14 425,2 

Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu             67 338,4             67 488,3 

Zawiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów               3 200,0           223 000,0 

Zawiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych           180 831,4           429 199,7 

Zawiązanie rezerwy na odprawy emerytalne               7 800,0                          - 

Zawiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne             74 350,0                  272,0 

Zawiązanie rezerwy na premie dla pracowników           456 074,7           405 508,7 

Ubezpieczenia samochodów osobowych             52 006,5             44 856,7 

Ujemne niezrealizowane różnice kursowe           851 505,9        1 438 171,8 

Odsetki od kredytu               7 118,5           232 596,2 

Usługi doradcze           669 475,8           156 025,9 

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego           191 938,0           173 709,0 

Pozostałe koszty NKUP (różnice trwałe)           177 548,4           174 193,5 

Koszt sprzedanych środków trwałych w leasingu             43 469,5           138 153,0 

Wycena bilansowa opcji walutowych           495 900,0                          - 

Usługi prawnicze           136 779,4                          - 

Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania

Podatek dochodowy bieżący

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego

Zysk brutto

Różnica w wartości księgowej i podatkowej sprzedanych 

samochodów wykupionych z leasingu

   - w tym zmniejszenie / (zwiększenie) z tytułu

      powstania i odwrócenia się różnic przejsciowych
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy naUsługi reklamowe           182 975,0                          - 

Pozostałe koszty operacyjne             15 404,9                          - 

Darowizny               1 393,1                          - 

       4 241 076,7        4 182 742,0 

Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe        1 341 512,3           863 804,9 

Dywidenda od jednostki zależnej           497 500,0        2 985 000,0 

Sprzedaż samochodów w leasingu             35 447,1           129 927,6 

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych             41 280,0           141 553,7 

Wycena bilansowa opcji walutowych                          -           495 900,0 

Opłaty z tytułu leasingu           382 907,6           320 571,4 

          346 751,8           884 435,0 

Wykorzystanie pozostałych rezerw na bieżące koszty           210 568,0           190 415,0 

Pozostałe               1 887,7               3 002,0 

       2 857 854,5        6 014 609,6 

     11 710 898,1      13 893 700,1 

     11 710 898,1      13 893 700,1 

       2 225 071,0        2 639 803,0 

20. 3 Wyliczenie odroczonego podatku dochodowego

31.12.2009 31.12.2008

            52 762,3           964 937,1 

          129 047,6             77 549,9 

          725 100,0           721 900,0 

            84 800,0             77 000,0 

          150 000,0             75 650,0 

          297 150,0           279 000,0 

          453 739,9           362 567,0 

          271 938,0           210 568,0 

          894 704,3           891 247,3 

       3 059 242,1        3 660 419,3 

          581 256,0           695 479,7 

          581 256,0           695 479,7 

Rezerwa na odprawy emerytalne 

Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Dochód do opodatkowania

Rezerwa na naprawy gwarancyjne

Pozostałe rezerwy 

Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ujemne różnice przejściowe

Podstawa opodatkowania

Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej

Rezerwa na niewykorzystane urlopy

Podatek dochodowy 

Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania

Zobowiazania z tytułu leasingu

Rezerwa na premie dla pracowników

Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych

Wynagrodzenie pracowników za poprzedni rok 

wypłacone w bieżacym roku
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(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

            18 638,0           440 506,4 

       1 110 773,9        1 064 959,7 

                         -           495 900,0 

       1 129 411,9        2 001 366,1 

          214 588,3           380 259,6 

          581 256,0           695 479,0 

          581 256,0           695 479,0 

          214 588,0           380 259,0 

          214 588,0           380 259,0 

            51 448,0           (53 975,0)

W tym odniesione na wynik finansowy             51 448,0           (53 975,0)

20. 4 Zmiana staunu odroczonego podatku dochodowego

31.12.2009 31.12.2008

Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bilans otwarcia           695 479,0           523 862,0 

Zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych           265 822,0           535 880,0 

Zmniejszenia z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych         (380 045,0)         (364 263,0)

Bilans zamknięcia           581 256,0           695 479,0 

Wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Bilans otwarcia           380 259,0           154 667,0 

Zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych             70 891,0           337 281,0 

Zmniejszenia z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych         (236 562,0)         (111 689,0)

Bilans zamknięcia           214 588,0           380 259,0 

Zmiana bilansowa netto aktywów / rezerwy z tytułu

odroczonego podatku dochodowego

Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Wartość bilansowa środków trwałych w leasingu

Dodatnie różnice przejściowe

Wycena bilansowa opcji walutowych

Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej

Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

Wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy

W tym odniesione na wynik finansowy

W tym odniesione na wynik finansowy
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na21. Koszty rodzajowe

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Amortyzacja         (894 331,3)         (814 030,3)

     (2 924 620,7)      (1 864 692,9)

Usługi obce      (8 443 585,2)      (8 646 681,6)

Podatki i opłaty         (701 995,1)         (529 943,8)

Wynagrodzenia      (8 704 237,5)      (7 696 795,2)

     (1 463 030,3)      (1 827 950,7)

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:         (736 330,8)         (640 708,3)

- ubezpieczenia         (450 000,0)         (228 000,0)

- delegacje         (267 000,0)         (314 000,0)

- pozostałe           (19 330,8)           (98 708,3)

   (23 868 130,9) (22 020 802,8)   

     (8 263 063,7)      (7 701 737,8)

   (15 544 266,0)    (14 297 433,4)

          (60 801,1)           (21 631,6)

22. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

 - poniesione w roku 4 856 562,9      11 158 186,0    

 - planowane na rok następny 1 000 000,0      -                        

w tym na ochronę środowiska:

 - poniesione w roku -                       -                        

 - planowane na rok następny -                       -                        

Koszty wg rodzaju

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Zużycie materiałów i energii

Koszty ogólnego zarządu

Koszty sprzedaży
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na23. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

23. 1

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

          (15 559,6)               2 284,8 

            (8 022,3)                          - 

               (384,0)                          - 

          (23 965,9)               2 284,8 

23. 2

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

     (6 799 262,0)      22 943 224,1 

       6 357 430,7    (16 320 038,0)

        (150 222,0)           (49 570,1)

          643 556,6           625 353,6 

            51 503,3        7 198 969,6 

23. 3 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

          (20 101,0)             (3 976,7)

     (4 381 461,3)    (10 567 797,5)

        (165 917,4)      (1 066 173,8)

        (643 556,6)         (625 353,6)

          354 473,4           838 759,4 

                         -           266 356,2 

     (4 856 562,9)    (11 158 186,0)

Zwiększenia środków trwałych

(Zysk)/Strata ze zbycia środków trwałych

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) 

Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)

Zmiana stanu środków trwałych w budowie

Koszt likwidacji ujęty w wartosci początkowej środków 

trwałych

Zmiana stanu kredytów i pożyczek

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych 

aktywów trwałych i inwestycji

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych

Zwiększenia środków trwałych w leasingu

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych 

aktywów trwałych

Wyksięgowanie leasingu

Inne dodatkowe koszty sprzedaży nieruchomości
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(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na24. Transakcje z jednostkami powiązanymi

24. 1 Saldo rozrachunków na dzień bilansowy

Należności z 

tytułu 

dostaw i 

Inne 

należności

Zobowiązania z 

tytułu dostaw i 

usług

Inne 

zobowiązania

        48 943,4                        -                   219,8 

          1 104,1                        -         9 894 881,1 

50 047,5                              -  9 895 100,9      

24. 2 Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

Przychody ze 

sprzedaży 

produktów i 

usług

Przychody 

netto ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów

Dywidendy i 

udziały w 

zyskach Odsetki

        65 832,2               1 556,5           497 500,0 
                    -      

        44 940,5               8 518,5                         -                      -      

110 772,7     10 075,0           497 500,0         -                  

24. 3 Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

Zakupy usług Odsetki

254 782,0         262,3                -                        

39 479 220,1    -                        -                        

    39 734 002,1                  262,3                          - 

25.

Ferro International sp. z o.o. (dawniej 

Fondital Nova Florida Polska Sp. z o.o.)
                         -  

Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd.                          -  

Ferro International sp. z o.o. (dawniej 

Fondital Nova Florida Polska Sp. z o.o.)

Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd.

Nazwa Spółki

Nazwa Spółki

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż

rynkowe ze stronami powiązanymi

                         -  

Ferro International sp. z o.o. (dawniej 

Fondital Nova Florida Polska Sp. z o.o.)

Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd.

Nazwa Spółki

Zakupy materiałów i towarów

Nie wystąpiły istotne transakcje zawarte ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż

rynkowe.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na26. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym (w etatach)

Kadra zarządzająca 4,0                     

Pracownicy działu administracyjno - finansowego 15,0                   

Pracownicy działu technicznego 8,5                     

Pracownicy działu handlowego 42,4                   

Pracownicy działu logistyki i magazynu 37,7                   

107,6                 

27. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w 

skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Wynagrodzenia członków Zarządu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyniosły w roku obrotowym

1.548 tys. zł (2008 r.: 726,9 tys. zł).

W latach 2009 i 2008 nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz ich współmałżonkom, krewnym

i powinowatym drugiego stopnia, przysposobionym, przysposabiającym lub innym osobom

zależnym albo osobom administrującym.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyniosły w roku

obrotowym 1.237,5 tys. zł (2008 r.: 1.115,4 tys. zł). 

Program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki

Na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 stycznia 2009 r.

ustalono Program Motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki. Osoby objęte Programem

Motywacyjnym będą uprawnione do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale

zakładowym Spółki.

Uchwałą nr 3 z dnia 30 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie warunkowo

podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 379 166 złotych w drodze emisji

nie więcej niż 379 166 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji akcji serii B jest

przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A

wyemitowanych przez Spółkę. W dniu 7 lipca 2009 r. zarejestrowano emisję akcji zwykłych

imiennych serii B w ilości 379 166 sztuk. Akcje objęto według ich wartości nominalnej.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na28. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

29. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

30. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

31.

32.

% 

posiadanych 

udziałów

Wartość 

bilansowa 

udziałów wg 

cen nabycia

Wartość 

bilansowa 

udziałów wg 

metody praw 

własności Zysk za okres

Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd.

50,0%       6 699 804,0 12 165 278,0    

50,0%       6 699 804,0 11 265 512,4           1 840 782,3 

Ferro International Sp. z o.o. (dawniej Fondital Nova Florida Polska Sp. z o.o.)

99,5%          201 979,0 4 378 576,4      

99,5%          201 979,0 2 664 297,8                761 081,6 

Ferro Ltd. 

95,0%                        -  -                        

95,0%                        -  -                                                -  

W roku obrotowym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

                         -  

        1 453 159,8 31.12.2009

31.12.2008

Nazwa Spółki / Data

Skutki oraz wpływ na wynik finansowy niestosowania w sprawozdaniu wyceny udziałów i 

akcji metodą praw własności w jednostkach podporządkowanych

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu

finansowym.

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za

rok obrotowy.

                         -  

31.12.2008

        1 714 278,6 

31.12.2008

                         -  

31.12.2009                          -  

31.12.2009

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w

Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Kapitałowej FERRO S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące następujące podmioty:

- Ferro International Sp. z o.o. (dawniej Fondital Nova Florida Polska Sp. z o.o.), Kraków, Polska

(konsolidacja metodą pełną),

- Ferro Ltd., Kijów, Ukraina (konsolidacja metodą pełną),

- Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd., Yuhuan, Chiny (konsolidacja metodą praw własności).

Spółka / Grupa Kapitałowa FERRO S.A nie wchodzi w skład grupy kapitałowej wyższego szczebla.

[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej
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FERRO S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na33. Zobowiązania warunkowe

34. Ustanowione przez Spółkę zabezpieczenia majątkowe

31.12.2009 31.12.2008

Środki trwałe

       9 000 000,0        9 000 000,0 

       2 970 000,0        2 970 000,0 

                         -        7 560 000,0 

       3 120 000,0        3 120 000,0 

Środki obrotowe

     11 500 000,0                          - 

Należności

cesja należności na rzecz BRE BANK S.A.      15 059 989,4                          - 

cesja należności na rzecz Deutsche Bank PBC S.A.                          -           153 772,3 

     41 649 989,4      22 803 772,3 

35.

36. Działalność zaniechana

W 2009 r. Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

Nie występują żadne umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie

zastaw rejestrowy na środkach obrotowych 

(zapasach) - zabezpieczenie wierzytelności na rzecz 

PKO BP S.A. dotyczy kredytu nr 59 1020 2892 

0000 5902 0379 8345

hipoteka łączna i kaucyjna na rzecz BRE BANK 

S.A. dotyczy kredytu nr 07/080/07/Z/IN

hipoteka łączna i kaucyjna na rzecz BRE BANK 

S.A. dotyczy kredytu nr 07/099/07/Z/IN

hipoteka łączna i kaucyjna na rzecz Banku PEKAO 

S.A. dotyczy kredytu w rachunku bieżącym nr 

90/2004/CKK 

hipoteka łączna i kaucyjna na rzecz BRE BANK 

S.A. dotyczy kredytu nr 07/150/08/Z/IN

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na37. Informacje o instrumentach finansowych

37. 1 Charakterystyka instrumentów finansowych 

01.01.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2009

        50 000,0                        -            (50 000,0)                         -  

      920 081,9     93 923 462,6    (94 066 860,6)           776 683,9 

 31 524 998,3                        -       (6 357 430,7)      25 167 567,6 

   8 610 149,7      (7 149 049,7)        1 461 100,0 

01.01.2008 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2008

        50 000,0                        -                          -              50 000,0 

      453 219,1     99 178 983,2    (98 712 120,4)           920 081,9 

 15 204 960,3   285 889 132,1  (269 569 094,1)      31 524 998,3 

   4 164 300,0       6 469 049,7      (2 023 200,0)        8 610 149,7 

Środki pieniężne i ich ewiwalenty

Pożyczki udzielone i należności własne

Portfel

Portfel

Pożyczki udzielone i należności własne

Pozostałe krótkoterminowe 

zobowiązania finansowe

Długoterminowe zobowiązania 

finansowe

Środki pieniężne i ich ewiwalenty

Pozostałe krótkoterminowe 

zobowiązania finansoweDługoterminowe zobowiązania 

finansowe
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy naWartość 

kredytu z 

umowy

Wartość 

bilansowa

          776 683,9 -

     26 628 667,6 

7 500 000,0        2 052 700,0 

30.11.2011 r.; 

WIBOR 

1M+1,30%

2 700 000,0           895 550,0 

10.12.2010 r.; 

WIBOR 

1M+0,95%

2 400 000,0        1 632 000,0 

10.05.2011 r.; 

WIBOR 

1M+1,8%

4 000 000,0        1 059 989,3 

30.07.2010 r.; 

WIBOR 

O/N+2,40%

5 000 000,0        4 588 428,3 

31.12.2010 r.; 

WIBOR 

3M+2,10%

12 000 000,0      12 000 000,0 

30.07.2010 r.; 

WIBOR 

1M+2,40%

4 000 000,0        2 400 000,0 

18.06.2010 r.; 

WIBOR 

3M+2,50%

4 000 000,0        2 000 000,0 

15.12.2010 r.; 

WIBOR 

1M+2,30%

Środki pieniężne

kredyt długoterminowy

Bank PEKAO S.A

kredyt długoterminowy

Bank BRE S.A.

środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach

kredyt w rachunku bieżącym

Bank BRE S.A.

kredyt w rachunku bieżącym

Bank PKO BP S.A.

kredyt obrotowy 

BRE Bank S.A.

kredyt długoterminowy

Bank BRE S.A.

Charakterystyka (ilość)

Pozostałe zobowiązania 

finansowe, w tym:

kredyt obrotowy 

BRE Bank S.A.

Portfel

Warunki i 

terminy spłaty

kredyt obrotowy 

Bank PKO BP S.A.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na37. 2 Charakterystyka i zabezpieczenia kredytów

Siedziba

Wartość 

kredytu z 

umowy

Wartość 

bilansowa na 

31.12.2009 Oprocentowa-nie Termin wykupu Zabezpieczenia

ul. Szpitalna 15, 

Kraków

7 500 000,0 2 052 700,0 WIBOR 

1M+1,30%

30.11.2011 r. hipoteka łączna 

kaucyjna do kwoty 

9.000.000 zł, 

weksel in blanco

ul.Senatorska 18, 

Warszawa

2 700 000,0 895 550,0 WIBOR 

1M+0,95%

10.12.2010 r. hipoteka zwykła 

łączna w kwocie 

2.700.000 zł, 

hipoteka kaucyjna 

łączna do kwoty 

270.000 zł

ul.Senatorska 18, 

Warszawa

2 400 000,0 1 632 000,0  WIBOR 

1M+1,8%

10.05.2011 r. hipoteka zwykła 

łączna w kwocie 

2.400.000 zł, 

hipoteka kaucyjna 

łączna do kwoty 

720.000 zł, weksel 

in blanco do kwoty 

3.600.000 zł

ul.Senatorska 18, 

Warszawa

4 000 000,0 1 059 989,4 WIBOR 

O/N+2,40%

30.07.2010 r. weksel in 

blanco,cesja 

należności 

handlowych

ul. Puławska 15 , 

Warszawa

5 000 000,0 4 588 428,3 WIBOR 

3M+2,10%

31.12.2010 r. zastaw rejestrowy 

na zapasach do 

kwoty 7.500.000 

zł

ul.Senatorska 18, 

Warszawa

12 000 000,0 12 000 000,0 WIBOR 

1M+2,40%

30.07.2010 r. weksel in blanco, 

cesja należności 

handlowych

ul. Puławska 15 , 

Warszawa

4 000 000,0 2 400 000,0 WIBOR 

3M+2,50%

18.06.2010 r. zastaw rejestrowy 

na zapasach do 

kwoty 4.000.000 

zł

ul.Senatorska 18, 

Warszawa

4 000 000,0 2 000 000,0 WIBOR 

1M+2,30%

15.12.2010 r. weksel in blanco 

do kwoty 

6.000.000 zł, cesja 

należności 

handlowych

Nazwa 

kredytu

kredyt w 

rachunku 

bieżącym 

Bank BRE 

S.A.

kredyt 

obrotowy 

Bank PKO 

BP S.A.

kredyt 

długotermino-

wy Bank 

PEKAO S.A

kredyt 

długotermino-

wy Bank 

BRE S.A.

kredyt 

obrotowy 

BRE Bank 

S.A.

kredyt w 

rachunku 

bieżącym 

Bank PKO 

BP S.A.

kredyt 

obrotowy 

BRE Bank 

S.A.

kredyt 

długotermino-

wy Bank 

BRE S.A.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na37. 3 Informacje na temat zarządzania ryzykiem finansowym

Ryzyko kredytowe

Ryzyko płynności

31.12.2009

Wartość 

bieżąca

Zakontrakto-

wana 

wartość 

przepływów 

pieniężnych do 1 roku 1-5 lat powyżej 5 lat

 28 745 168,8  28 745 168,8     28 745 168,8                         -                          -  

 26 628 667,6  27 437 483,7     25 944 915,2        1 492 568,5                         -  

      894 704,4       984 200,0          433 400,0           550 800,0                         -  

 56 268 540,8  57 166 852,5     55 123 484,0        2 043 368,5                         -  

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług i inne 

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania z tytułu 

leasingu finansowego

Instrumenty finansowe, które potencjalnie narażają Grupę na koncentrację ryzyka kredytowego,

obejmują w szczególności środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności. Grupa lokuje swoje

środki pieniężne i ich ekwiwalenty w instytucjach finansowych posiadających wysoką ocenę

kredytową. Ryzyko kredytowe związane z należnościami jest ograniczone, ponieważ krąg

odbiorców Grupy jest szeroki, a więc koncentracja ryzyka kredytowego nie jest znacząca.

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest

monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do

wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga

zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość

bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych,

przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez

Grupę jej zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Działania mające na celu

ograniczenie przedmiotowego ryzyka obejmują właściwe zarządzanie płynnością finansową,

realizowane poprzez poprawną ocenę poziomu zasobów środków pieniężnych w oparciu o plany

przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach czasowych.

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania

płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji jak i

aktywów finansowych (np. należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Celem spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania,

poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym,

kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego.
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31.12.2008

Wartość 

bieżąca

Zakontrakto-

wana 

wartość 

przepływów 

pieniężnych do 1 roku 1-5 lat powyżej 5 lat

 29 337 222,1  29 337 222,1     29 337 222,1                         -                          -  

 40 135 148,0  42 337 974,2     33 687 902,4        8 650 071,8                         -  

      891 247,3       994 500,0          307 400,0           687 100,0                         -  

 70 363 617,4  72 669 696,3     63 332 524,5        9 337 171,8                         -  

Ryzyko operacyjne

Ryzyko kursowe

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania z tytułu 

leasingu finansowego

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług i inne 

Ryzyko operacyjne to ryzyko poniesienia strat bezpośrednich lub pośrednich, których różnorodne

powody są powiązane z procesami, personelem, technologią i infrastrukturą Spółki, jak również

spowodowane są przez czynniki zewnętrzne, inne niż ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe i ryzyko

płynności, takie jak np. wymagania prawne lub inne regulacje, czy też ogólnie akceptowane

standardy zachowań korporacyjnych. Ryzyka operacyjne wynikają ze wszystkich działań Spółki.

Celem Spółki jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym w taki sposób, aby równoważyć unikanie strat

finansowych i uszczerbku reputacji Spółki z ogólną efektywnością ponoszonych kosztów, unikając

przy tym procedur kontrolnych ograniczających inicjatywę i kreatywność.

Podstawowa odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie kontroli dotyczących ryzyka operacyjnego

jest przypisana kierownictwu wyższego szczebla każdej wyodrębnionej organizacyjnie działalności

gospodarczej. Wykonywanie obowiązków w tym zakresie jest wspomagane przez rozwój ogólnych

standardów zarządzania przez Spółkę ryzykiem operacyjnym, które obejmują: wymagania

dotyczące odpowiedniego podziału obowiązków, w tym wykonywania niezależnej autoryzacji

transakcji, wymagania co do uzgadniania i monitorowania transakcji, przestrzeganie wymogów

prawa i innych regulacji, dokumentowanie kontroli i procedur, wymogi co do okresowej oceny

ryzyk operacyjnych, które wystąpiły, jak też co do oceny odpowiedniości istniejących kontroli i

procedur nakierowanych na zidentyfikowane ryzyko, wymogi dotyczące raportowania o

poniesionych stratach operacyjnych oraz proponowanych środkach zaradczych, opracowanie

planów awaryjnych, szkolenia i rozwój zawodowy, standardy etyczne i biznesowe,

minimalizowanie ryzyka, w tym poprzez ubezpieczanie, jeśli jest to efektywne.

Rezultaty przeglądów ryzyk są przedmiotem dyskusji z kierownictwem danej wyodrębnionej

organizacyjnie działalności gospodarczej, natomiast podsumowania wyników otrzymuje wyższe

kierownictwo Spółki.

Spółka ponosi ryzyko kursowe związane ze sprzedażą, zakupami, które są denominowane w

innych walutach niż polski złoty (waluta funkcjonalna). Ryzyko kursowe dotyczy głównie waluty

Euro (EUR) oraz dolara amerykańskiego (USD). W latach 2009 r. i 2008 r. Spółka nie

zabezpieczała się przed ryzykiem wahań kursów wymiany walut.
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31.12.2009 tys. EUR tys. USD

Środki pieniężne                  117,9                    58,7 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe               1 020,9                    60,1 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe                (693,8)             (3 847,2)

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe                  445,0             (3 728,4)

31.12.2008 tys. EUR tys. USD

Środki pieniężne                  210,6                    12,3 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe                  601,2                  288,3 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe             (1 933,0)             (2 583,9)

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe             (1 121,2)             (2 283,3)

wzrost 

kursów walut 

obcych 

(osłabienie 

złotego) o 5%

spadek 

kursów walut 

obcych 

(umocnienie 

złotego) o 5%

wzrost kursów 

walut obcych 

(osłabienie 

złotego) o 5%

Spadek kursów 

walut obcych 

(umocnienie 

złotego) o 5%

31.12.2009            (439,8) 439,8                           (439,8) 439,8                

31.12.2008            (572,0) 572,0                           (572,0) 572,0                

Ryzyko stopy procentowej 

Zysk/ (strata) Kapitał własny

Analiza wrażliwości instrumentów finansowych określonych powyżej (poza instrumentami

pochodnymi) na różnice kursowe

Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych (poza instrumentami

pochodnymi) denominowanych w walutach obcych na zmianę kursów tych walut. W poniższej

tabeli zaprezentowano wpływ, jaki miałoby wzmocnienie lub osłabienie złotego na dzień

bilansowy o 5% w stosunku do wszystkich walut na wynik finansowy i na kapitały własne w

związku z wyceną tych instrumentów. Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że

wszystkie inne zmienne jak np. stopy procentowe pozostają niezmienione.

Ekspozycja Spółki na zmiany stóp procentowych dotyczy głównie środków pieniężnych,

ekwiwalentów środków pieniężnych jak również pożyczek i kredytów bankowych oraz

pozostałych zobowiązań opartych na zmiennej stopie procentowej bazującej na WIBOR + marża.

Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian stóp procentowych. Działania dotyczące

ograniczenia ryzyka zmian stóp procentowych obejmują bieżące monitorowanie sytuacji na rynku

pieniężnym.

Poniższa tabela przedstawia profil podatności Spółki na ryzyko zmiany kursów walutowych

poprzez prezentację instrumentów finansowych (w tym należności i zobowiązań z tytułu dostaw i

usług oraz pozostałych) w podziale według walut, w których są one denominowane:
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

Wartość 

bilansowa

Wcześniej 

przypadający 

termin wykupu 

lub przesza-

cowania 

wartości

Efektywna 

stopa 

procentowa

   2 052 700,0 30.11.2011 r. 5,06%

      895 550,0 10.12.2010 r. 4,71%

   1 632 000,0 10.05.2011 r. 5,56%

   1 059 989,4 30.07.2010 r. 6,32%

   4 588 428,3 31.12.2010 r. 6,37%

 12 000 000,0 30.07.2010 r. 6,16%

   2 400 000,0 31.12.2010 r. 6,77%

   2 000 000,0 15.12.2010 r. 6,06%

Zarządzanie kapitałem

kredyt obrotowy 

Bank PKO BP S.A.

zmiana stopy 

procentowej

kredyt obrotowy 

BRE Bank S.A.

zmiana stopy 

procentowej

Rodzaj ryzyka

kredyt długoterminowy

Bank PEKAO S.A.

zmiana stopy 

procentowej

zmiana stopy 

procentowej

kredyt obrotowy 

BRE Bank S.A.

zmiana stopy 

procentowej

kredyt w rachunku bieżącym

Bank BRE S.A.

zmiana stopy 

procentowej

kredyt w rachunku bieżącym

Bank PKO BP S.A.

zmiana stopy 

procentowej

zmiana stopy 

procentowej

kredyt krótkoterminowy

Bank BRE S.A.

kredyt długoterminowy

Bank BRE S.A.

Rodzaje instrumentów finansowych 

Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej

bazy kapitałowej, która będzie podstawą zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz

rynku i która zapewni przyszły rozwój działalności. Grupa monitoruje wskaźniki rentowności

kapitału oraz wskaźniki relacji kapitału własnego do zobowiązań.

Celem Grupy jest osiągnięcie zwrotu z kapitału, który jest satysfakcjonujący dla akcjonariuszy.

W trakcie roku obrotowego nie było zmian w polityce Grupy dotyczącej zarządzania kapitałami.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Zarząd Spółki szacuje, że ogólna wzrost stóp procentowych o 1

punkt procentowy spowoduje zmniejszenie zysku Spółki przed opodatkowaniem o 266,3 tys. zł (na

31.12.2008 r. 401,4 tys. zł). Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że wszystkie inne

zmienne pozostają niezmienione.
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na38. Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

finansowego

39.

01.01.2009 -

31.12.2009

01.01.2008 -

31.12.2008

Średnia ważona liczba akcji zwykłych [szt.]           9 284 908           9 100 000 

40. Sprawozdawczość według segmentów

Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykła oraz rozwodnionego 

zysku (straty) na jedną akcję zwykłą 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu i we wszystkich

prezentowanych okresach została skorygowana o zdarzenia inne niż te, które doprowadziły do

zmiany liczby występujących akcji zwykłych bez jednoczesnej zmiany stanu zasobów, i wyniosła

w poszczególnych latach:

W dniu 20 listopada 2007 r. Spółka zawarła umowę o badanie sprawozdania finansowego i

raportu grupowego jednostki współzależnej z KPMG Audyt Sp. z o.o. obejmującą badanie

rocznych sprawozdań finansowych za lata 2007 - 2009. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za

badanie jednostkowego prawozdania finansowego za 2009 r. wyniosło 75 tys. zł (2008 r.: 75 tys.

zł), badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za

2009 r. wyniosło 55 tys. zł (2008 r.: 55 tys. zł), badanie pakietu grupowego jednostki

współzależnej (AMG Yuhuan Just Valve Co. Ltd.) za 2009 r. wyniosło 220 tys. RMB (2008 r.:

230 tys. RMB) oraz pozostałe w 2009 r. 40 tys. zł (2008 r.: 0).

Spółka nie wyodrębnia segmentów branżowych działalności ze względu na podobne ryzyko i

jednolity poziom zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych w możliwych do

wyodrębnienia obszarach działalności Spółki. Spółka nie wyodrębniła segmentów geograficznych.

Sprzedaż realizowana jest w zdecydowanej większości na terenie Polski. Sprzedaż zagraniczna

realizowana jest głównie na terenie Europy Środkowej, a wartość sprzedaży do krajów o

jednolitym ryzyku nie przekracza 10% sumy przychodów ze sprzedaży. Rzeczowe aktywa trwałe i

wartości niematerialne Spółki zlokalizowane są w Polsce.

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o

zysk netto przypadający na akcjonariuszy akcji zwykłych Spółki w kwocie 8.154.052,9 zł

(w 2008 r.: 13.031.789,7 zł) oraz o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie

sprawozdawczym.

Kalkulacja rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o

zysk netto przypadający na akcjonariuszy akcji zwykłych Jednostki Dominującej kwocie

8.154.052,9 zł (w 2008 r.: 13.031.789,7 zł) oraz o średnią ważoną liczbę wyemitowanych i

możliwych do wyemitowania akcji zwykłych w okresie sprawozdawczym w liczbie 9.479.166 (w

2008 r. 9.479.166).
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Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

41.

Aneta Raczek Artur Depta

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior Przemysław Szczygieł

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Anna Buzdygan

Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skawina, 26 kwietnia 2010 r.

Wartość godziwa

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla

których jest możliwe ich oszacowanie:

• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz krótkoterminowe

kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich

wartości godziwej z uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów.

• Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych. Wartość

bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na

zmienny charakter ich oprocentowania.

Ze względu na podobne ryzyko i jednolity poziom zwrotu, Spółka nie prowadzi również ewidencji

sprzedaży dla rodzajów sprzedawanych produktów.

W latach obrotowych kończących się 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiła

znacząca koncentracja przychodów dla indywidualnych Klientów (sprzedaż do pojedynczych

Klientów nie przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży).
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