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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
                                  

      Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007     
                                  

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
    dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową     
            
  za półrocze roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30     
  zawierający  skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowych     
              w walucie zł       
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowych     
               w walucie zł           
            

    
              data przekazania: 2007-10-01         
                                  
                                  

    FERRUM SA                                                                                                                                    .     

    (pełna nazwa emitenta)     

    FERRUM                                               .   Metalowy (met)                                                .     

    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)     

    40-246                             . 
 
  Katowice                                                                                         .     

    (kod pocztowy)   (miejscowość)     

    Porcelanowa                                                                                              .   
11                    
.     

    (ulica)   (numer)     

    032 255 56 77                                       .   032 255 41 50                                                   .     

    (telefon)     (fax)     

                                                                  .   ferrum.com.pl                                                 .     

    (e-mail)     (www)     

    634-01-28-794                                       .   272581760                                                       .     

    (NIP)     (REGON)     
                                  

 

              

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. Zł w tys. EUR   
  półrocze / 2007 półrocze / 2006 półrocze / 2007 półrocze / 2006   
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego   

   I. Przychody ze sprzedaży 144 596 101 861 37 571 26 117   

   II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 198 3 070 1 610 787   

   III. Zysk (strata) brutto 6 441 3 739 1 674 959   

   IV. Zysk (strata) netto 5 433 3 661 1 412 939   

   V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 946 8 068 -506 2 069   

   VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 028 -1 258 -1 566 -323   

   VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 127 -9 552 2 372 -2 449   

   VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 153 -2 742 300 -703   

   IX. Aktywa razem na dzień* 260 322 246 811 69 128 64 421   

   X. Zobowiązania długoterminowe* 42 976 47 525 11 412 12 405   

   XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 109 006 96 379 28 946 25 156   

   XII. Kapitał własny* 108 340 102 907 28 769 26 860   

   XIII. Kapitał akcyjny* 37 919 37 919 10 069 9 897   

   XIV. Liczba akcji (w sztukach) 12 271 626 12 271 626 12 271 626 12 271 626   

   XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,3 0,12 0,08   

   XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,83 8,38 2,34 2,19   
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dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 

  

   XVII. Przychody ze sprzedaży 123 867 94 418 32 185 24 209   

   XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 730 2 103 969 539   

   XIX. Zysk (strata) brutto 3 948 2 775 1 026 712   

   XX. Zysk (strata) netto 3 948 2 775 1 026 712   

   XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 583 6 050 -671 1 551   

   XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 502 -937 -1 430 -240   

   XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 202 -9 541 2 391 -2 446   

   XXIV. Przepływy pieniężne netto razem 1 117 -4 428 290 -1 135   

   XXV. Aktywa razem na dzień* 245 704 241 402 65 246 63 009   

   XXVI. Zobowiązania długoterminowe* 41 884 47 029 11 122 12 275   

   XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe* 95 518 90 019 25365 23 496   

   XXVIII. Kapitał własny* 108 302 104 354 28 759 27 238   

   XXIX. Kapitał akcyjny* 37 919 37 919 10 069 9 897   

   XXX. Liczba akcji (w sztukach) 12 271 626 12 271 626 12 271 626 12 271 626   

   XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,23 0,08 0,06   

   XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,83 8,5 2,34 2,22   
              

  

 
      * Dane bilansowe za poprzedni okres prezentowane są na dzień 31.12.2006r. 
   

              

  
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji 
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa   

              

 

  ZAWARTOŚĆ RAPORTU   
        

  Plik Opis   

  07 półr kons rap F Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu pełnego sprawozdania 
skonsolidowanego   

07 półr kons spraw F Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu pełnego 
sprawozdania skonsolidowanego 

07 półr kons zal.2 F Załącznik nr 2  
07 półr kons zal.3 F Załącznik nr 3 
Oświadczenie Oświadczenie 
Oświadczenie Zarządu Oświadczenie Zarządu 
Skonsolidowany raport półroczny Skonsolidowany raport półroczny 

07 półr rap jedn F Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania 
finansowego 

07 półr spraw jedn F Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego 
sprawozdania finansowego 

07 półr zal.2 jedn F Załącznik nr 2 
07 półr zal.3 jedn F Załącznik nr 3 
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe 
Sprawozdanie Zarządu PSr 2007 Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Ferrum” S.A. 

        
 

            

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ   
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis   
  2007-09-21 Jan Waszczak Prezes Zarządu Jan Waszczak   
  2007-09-21 Tadeusz Kaszowski Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski   
            

  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH   
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis   
  2007-09-21 Stanisław Głowacki Główny Księgowy Stanisław Głowacki  
      

 



 

 

 

 

 

 

RAPORT 
NIEZALE �)NEGO BIEG�àEGO REWIDENTA  

Z PRZEGL �� DU PE�àNEGO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO  

OBEJMUJ�� CEGO OKRES 

OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 30 CZERWCA 2007 R. 
 

 

 

 

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó�áki ”Ferrum” Spó �áki Akcyjnej w Katowicach, ul. 
Porcelanowa 11. 

Dokonali��my przegl��du za�á��czonego sprawozdania skonsolidowanego grupy kapita�áowej, w 
której dominuj��c�� jednostk�� jest spó�áka ”Ferrum” S. A. z siedzib�� w Katowicach, ul. 
Porcelanowa 11, na które sk�áada si�
: 

1) skonsolidowany bilans sporz��dzony na dzie�� 30 czerwca 2007 
roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka si�
 sum�� 260.321.980,76 z�á.,

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 
2007 r. do 30 czerwca 2007 r. wykazuj��cy zysk netto w wysoko��ci 5.432.612,38 z�á.,

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�áasnym za okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. wykazuj��ce wzrost 
kapita�áu w�áasnego o kwot�
 5.432.612,38 z�á.,

4) skonsolidowany rachunek przep�áywów pieni�
�*nych za okres od 
1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. wykazuj��cy wzrost 
��rodków pieni�
�*nych o kwot�
 1.153.626,70 z�á.,

5) informacje dodatkowe o przyj�
tych zasadach rachunkowo��ci oraz 
inne informacje obja��niaj��ce. 

Za sporz��dzenie tego sprawozdania skonsolidowanego odpowiada Zarz��d jednostki 
dominuj��cej. 

Naszym zadaniem by�áo dokonanie przegl��du tego sprawozdania. 



Przegl��d przeprowadzili��my stosownie do obowi��zuj��cych w Polsce przepisów prawa oraz 
norm wykonywania zawodu bieg�áego rewidenta, wydanych przez Krajow�� Rad�
 Bieg�áych 
Rewidentów. Normy nak�áadaj�� na nas obowi��zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl��du 
w taki sposób, aby uzyska�ü umiarkowan�� pewno���ü, �*e sprawozdanie skonsolidowane nie 
zawiera istotnych nieprawid�áowo��ci. 

Przegl��du dokonali��my g�áównie drog�� analizy danych sprawozdania skonsolidowanego, 
wgl��du w ksi�
gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz 
osób odpowiadaj��cych za finanse i ksi�
gowo���ü jednostki dominuj��cej. 

Zakres i metoda przegl��du sprawozdania skonsolidowanego istotnie ró�*ni si�
 od bada�� 
le�*��cych u podstaw opinii wyra�*anej o prawid�áowo��ci i jasno��ci rocznego sprawozdania 
skonsolidowanego, dlatego nie mo�*emy wyda�ü takiej opinii o za�á��czonym sprawozdaniu. 

Dokonany przez nas przegl��d nie ujawni�á niczego, co wskazywa�áoby na istotne zniekszta�ácenie 
obrazu sytuacji maj��tkowej i finansowej grupy kapita�áowej ”Ferrum” S.A. na dzie�� 30 
czerwca 2007 r. oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 
2007 r. przekazywanego przez za�á��czone sprawozdanie skonsolidowane, sporz��dzone zgodnie 
z Mi�
dzynarodowymi Standardami Rachunkowo��ci, Mi�
dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo��ci Finansowej oraz zwi��zanymi z nimi interpretacjami og�áoszonymi w formie 
rozporz��dze�� wykonawczych Komisji Europejskiej. 
 
 
 

 MW��RAFIN��Marian��Wcis�so
Biuro��Us�sug��Rachunkowo�‘ci��i��Finansów��Sp.��j.��

41�r200��Sosnowiec,��al.��Zwyci�'stwa��3��

Podmiot��uprawniony��nr��3076  

  

Bieg�áy Rewident 

Anna��Jeziorska�æHesse��

Nr ewid. 9455/7065 

Podmiot uprawniony 

P  R  E  Z  E  S 
Bieg�Ïy��Rewident ��

��

Marian ��Wcis�Ïo��
���”���‡�™�‹�†�ä���w�v�t�v���y�z�w��

��
 

 
 
 
 
 

Sosnowiec, dnia 25 wrze��nia 2007 roku 
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SPRAWOZDANIE ROBOCZE 
 

uzupe�ániaj ��ce Raport niezale�*nego bieg�áego rewidenta 

z przegl��du pe�ánego sprawozdania skonsolidowanego grupy kapita�áowej 

w której jednostk�� dominuj��c�� jest ”FERRUM”   S. A. 

z siedzib�� w Katowicach, ul. Porcelanowa 11 

 
 

1. Przegl��dem obj�
to skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 

2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. w okresie od dnia 6 wrze��nia 2007 r. do dnia 24 

wrze��nia 2007 r. 
  

2. Sprawozdanie niniejsze sporz��dzi�á bieg�áy rewident – Anna Jeziorska-Hesse nr ewid. 

9455/7065, zam. w Zawierciu, ul. Klonowa 7/31. 
  

3. Sk�áad Zarz��du jednostki dominuj��cej – ”Ferrum” S. A. w pierwszym pó�ároczu 2007 

roku by�á nast�
puj��cy: 

 Prezesem Zarz��du by�á pan Jan Waszczak 

 Wiceprezesem Zarz��du by�á pan Tadeusz Kaszowski 
    

4. G�áównym Ksi�
gowym jednostki dominuj��cej  by�á pan Stanis�áaw G�áowacki 
  

5. Badanie zosta�áo przeprowadzone przez bieg�áego rewidenta w oparciu o umow�


nr 50/07/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. zawart�� z MW RAFIN Marian Wcis�áo Biuro 

Us�áug Rachunkowo��ci i Finansów Spó�áka Jawna z siedzib�� w Sosnowcu, Al. 

Zwyci�
stwa 3, wpisanym na list�
 podmiotów uprawnionych do badania sprawozda�� 

finansowych prowadzon�� przez Krajow�� Izb�
 Bieg�áych Rewidentów pod nr 3076. 
  

 Umowa ta zosta�áa zawarta w wykonaniu Uchwa�áy Nr 385/V/07 Rady Nadzorczej 

”Ferrum” S.A. z dnia 31.05.2007 r. 
  

 MW RAFIN Marian Wcis�áo Biuro Us�áug Rachunkowo��ci i Finansów Spó�áka Jawna z 

siedzib�� w Sosnowcu oraz bieg�áy rewident badaj��cy sprawozdania finansowe s�� 

niezale�*ni od badanej jednostki. 
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A. CZ�	���û  OGÓLNA 
  

 I. Sk�áad grupy kapita�áowej 
   

  1. W sk�áad grupy kapita�áowej obj�
tej skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym wchodzi jednostka dominuj��ca – ”Ferrum” S.A.  oraz jednostka 

zale�*na w�á��czona bezpo��rednio do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego – ”Zak �áad Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.”. 
 

  2. ”Ferrum” S.A. oraz ”Zak�áad Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” nie 

zawar�áy umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapita�áowej. 

 

 II. Charakterystyka jednostek grupy kapita�áowej 
 
 

  1. Przedmiot dzia�áalno��ci 

   Przedmiotem dzia�áalno��ci jednostki dominuj��cej jest g�áównie: 

- produkcja rur stalowych, 

- obróbka metali i nak�áadanie pow�áok na rury stalowe, 
 

Przedmiotem dzia�áalno��ci spó�áki zale�*nej jest g�áównie: 

- produkcja konstrukcji metalowych i ich cz�
��ci, 

- produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych, rur, 

- produkcja grzejników i kot�áów centralnego ogrzewania, 

- obróbka metali i nak�áadanie pow�áok na metale, 

- produkcja narz�
dzi, z�á��czy, ��rub, �áa��cuchów i spr�
�*yn. 

 

  2. Podstawa prawna dzia�áalno��ci 
 

- w zakresie jednostki dominuj��cej:  
 

-  Akt notarialny z dnia 8.03.1995 r., repertorium A nr 2736/95, sporz��dzony przed 

notariuszem Paw�áem B�áaszczykiem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. 

D�áuga 31 wraz aktami notarialnymi wprowadzaj��cymi zmiany w statucie spó�áki. 

Ostatnia zmiana mia�áa miejsce dnia 24.03.2005 r. aktem notarialnym sporz��dzonym 

przez notariusza Ann�
 Osieck�� w kancelarii notarialnej w L�
dzinach – repertorium 

A nr 1638/2005; 
 

-  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spó�áek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 

z pó�(n. zmianami). 
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- w zakresie jednostki zale�*nej:  
 

-  Akt za�áo�*ycielski powo�áuj��cy Spó�ák�
 z ograniczon�� odpowiedzialno��ci�� z dnia 

5.12.2001 r. – akt notarialny repertorium A nr 11690/2001, sporz��dzony przez 

Kancelari�
 Notarialn�� Jacka Wojdy�áo w Katowicach, ul. Kopernika 26 wraz z 

aktem notarialnym zmieniaj��cym tre���ü umowy spó�áki z dnia 11.12.2001 r. – 

repertorium A nr 11873/2001 sporz��dzony przez Kancelari�
 Notarialn�� Jacka 

Wojdy�áo w Katowicach; 
 

-  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spó�áek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 z pó�(n. zmianami). 
 

  3. Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 
    

Wpisy do Rejestru Przedsi�
biorców dokonane zosta�áy na podstawie postanowie�� 

S��du Rejonowego w Katowicach Wydzia�á Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S��dowego: 

- jednostki dominuj��cej z dnia 19.11.2001 r. – sygn. sprawy: KA.VIII NS-

REJ.KRS/603/04/821 pod numerem KRS: 0000063239, 

- jednostki zale�*nej z dnia 13.12.2001 r. – sygn. sprawy KA.VIII NS-

REJ.KRS/15186/1/440 pod numerem KRS 0000072513. 

 
  4. Rejestracja podatkowa i statystyczna 

 

”Ferrum” S.A. 

NIP    PL 6340128794 - za��wiadczenie z dnia 25.02.2005 r. 

REGON    272581760 - za��wiadczenie z dnia  2.02.2005 r. 
  

”Zak�áad Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” 

NIP    PL 9542392521 - potwierdzenie zarejestrowania z dnia 27.04.2004 r. 

REGON    277682192 - za��wiadczenie z dnia  18.10.2002 r. 

 

  5. Wysoko���ü kapita�áu podstawowego 
 

Kapita�á podstawowy grupy kapita�áowej stanowi warto���ü kapita�áu podstawowego 

jednostki dominuj��cej, który na dzie�� 30.06.2007 r. wynosi�á 37.919.324,34 z�á. 

Stanowi�áy go wy�á��cznie akcje zwyk�áe na okaziciela w ilo��ci 12.271.626 szt., 
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o warto��ci nominalnej 3,09 z�á. ka�*da. Kapita�á, zgodnie z liter�� prawa, zosta�á w 

ca�áo��ci obj�
ty i pokryty gotówk��. 
 

Struktura akcjonariatu na 30.06.2007 r. przedstawia�áa si�
 j. n.: 

 
Akcjonariusze 

Ilo���ü akcji Udzia�á % 
ilo��ci akcji

Nystal S.A. ��wi�
toch�áowice 3.220.534 26,2

”B.S.K. Return” Sp. z o.o. Zawiercie 2.824.480 23,0

Piotr Wolnicki 905.602 7,4

Bank Gospodarstwa Krajowego 686.983 5,6

Józef J�
druch wraz z ”Colloseum” Sp. z o.o. 684.228 5,6

pozostali akcjonariusze 3.949.799 32,2

Razem: 12.271.626 100,0
 

Ka�*dej akcji odpowiada jeden g�áos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spó�áki 

”Ferrum” S.A. 

 

 III. Zatrudnienie ogó�áem w grupie kapita�áowej – ��redniookresowe    –  579 osób 
 

  w tym: 

  - w jednostce dominuj��cej –  422 osoby 

  - w jednostce zale�*nej –  157 osób 

 

 IV. Podstawa prawna sporz��dzenia i badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

  1. Mi�
dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo��ci Finansowej promulgowane przez 

Rad�
 Mi�
dzynarodowych Standardów Rachunkowo��ci 

  2. Rozporz��dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 1606/2002 

z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania mi�
dzynarodowych standardów 

rachunkowo��ci 

  3. Rozporz��dzenie Komisji Europejskiej Nr 1725/2003 z dnia 29 wrze��nia 2003r., 

przyjmuj��ce okre��lone mi�
dzynarodowe standardy rachunkowo��ci (wraz

z pó�(niejszymi zmianami) 

  4. Ustawa o rachunkowo��ci z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 

76, poz. 694 z pó�(n. zmianami) w zakresie nie obj�
tym uregulowaniami 

mi�
dzynarodowych standardów sprawozdawczo��ci finansowej; 

  5. Mi�
dzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. 
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 V. Informacje n/t powi��zania kapita�áowego z jednostk�� zale�*n�� 

”Zak�áadem Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” 
 

- ilo���ü udzia�áów 4.000 sztuk,

- warto���ü udzia�áów na koniec okresu 4.000 tys. z�á.,

- suma bilansowa na koniec okresu 19.957 tys. z�á.,

- udzia�á procentowy w sumarycznym zestawieniu spó�áek 

konsolidowanych 7,5 %,

- przychody ze sprzeda�*y, pozosta�áe przychody oraz przychody 

finansowe w okresie przegl��du 22.465 tys. z�á.

- udzia�á procentowy w sumarycznym zestawieniu spó�áek 

konsolidowanych 17,9 %,

- wynik finansowy brutto 2.493 tys. z�á.

- udzia�á procentowy w sumarycznym zestawieniu spó�áek 

konsolidowanych 27,3 %,

 

 VI. Informacje dotycz��ce wp�áywu osób pe�áni��cych funkcje kierownicze w jednostce 

dominuj ��cej na jednostk�
 zale�*n�� 

  Prezes Zarz��du ”Ferrum” S.A wchodzi w sk�áad Rady Nadzorczej spó�áki ”Zak�áad 

Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” 
 

  W Zarz��dzie spó�áki ”Zak�áad Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” nie sprawuj�� 

funkcji kierowniczych osoby b�
d��ce w kierownictwie b��d�( organach nadzorczych 

”Ferrum” S.A. 

 

 VII. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�áowej ”Ferrum” S.A. za 

rok 2006 (poprzedni okres obrachunkowy) 
   

  1. Sprawozdanie to by�áo badane przez MW RAFIN Marian Wcis�áo Biuro Us�áug 

Rachunkowo��ci i Finansów Spó�áka Jawna z siedzib�� w Sosnowcu i uzyska�áo 

opini�
 bieg�áego rewident bez zastrze�*e��. Obejmowa�áo ono sprawozdanie 

finansowe jednostki dominuj��cej ”Ferrum” S.A. oraz jednostki zale�*nej obj�
tej 

sprawozdaniem. 

  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. 

grupy kapita�áowej ”Ferrum” S.A zosta�áo zatwierdzone Uchwa�á�� Nr IV/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”Ferrum” S.A w dniu 10 maja 2007 r. 
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  3. Zosta�áo dnia 17 maja 2007 r. przes�áane do Centrum Obs�áugi Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów w celu og�áoszenia w Monitorze Polskim ”B”. Przedp�áata nast��pi�áa 

dnia 11.06.2007 r., potwierdzona faktur�� Nr MBF-2500/2007 z dnia 13.06.2007 r.  

  4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006 wraz ze sprawozdaniem

z dzia�áalno��ci grupy kapita�áowej, opini�� i raportem z badania oraz aktem 

notarialnym WZA, zatwierdzaj��cym powy�*sze sprawozdanie z�áo�*ono w S��dzie 

Rejonowym w Katowicach przy wniosku o zmian�
 danych podmiotu w rejestrze 

przedsi�
biorców z dnia 18 maja 2007 r. 

 
 VIII. Wnioski i zalecenia bieg�áych rewidentów z badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy – nie wyst��pi�áy. 

 
IX. Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz��dzone za okres od 1 

stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. tj. na dzie�� bilansowy 30 czerwca 2007 r., 

sk�áada si�
 z: 

  a) skonsolidowanego bilansu sporz��dzonego na dzie�� 30 czerwca 

2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sum�
 260.322 tys. z�á.,

  b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 

stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku wykazuj��cego 

zysk w kwocie 5.433 tys. z�á.,

  c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w�áasnym 

wykazuj��cego zwi�
kszenie kapita�áu w�áasnego o kwot�
 5.433 tys. z�á.,

  d) skonsolidowanego rachunku przep�áywów pieni�
�*nych 

wykazuj��cego wzrost stanu ��rodków pieni�
�*nych netto w 

ci��gu pierwszego pó�árocza 2007 roku na sum�
 1.153 tys. z�á.,

  e) informacji dodatkowych o przyj�
tych zasadach rachunkowo��ci 

oraz innych informacji obja��niaj��cych. 
 

 X. Kierownik jednostki dominuj ��cej z�áo�*y�á wszystkie �*��dane przez bieg�áego 

rewidenta o��wiadczenia, wyja��nienia i informacje. 

  W trakcie badania nie nast��pi�áy ograniczenia zakresu ani metod badania. 
 

 XI. Przegl��d sprawozda�� finansowych jednostek obj�
tych konsolidacj��: 
 

  1.  Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku 
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jednostki dominuj��cej by�áo przedmiotem przegl��du, który przeprowadzony 

zosta�á przez MW RAFIN Biuro Us�áug Rachunkowo��ci i Finansów Spó�áka 

Jawna z siedzib�� w Sosnowcu w oparciu o umow�
 nr 49/07/07 z dnia 13 

czerwca 2007. Raport by�á bez zastrze�*e��. 

  2. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku 

jednostki zale�*nej obj�
tej konsolidacj�� metod�� pe�án�� by�áo przedmiotem 

badania przeprowadzonego przez MW RAFIN Biuro Us�áug Rachunkowo��ci i 

Finansów Spó�áka Jawna z siedzib�� w Sosnowcu w oparciu o umow�
 nr 

56/07/07 z dnia 2 lipca 2007 r. Raport by�á bez zastrze�*e��. 
 

 XII. Struktura podmiotowa i metody konsolidacji sprawozda�� finansowych 
 

Metod�� konsolidacji pe�ánej zosta�áy obj�
te: 

- podmiot dominuj��cy – ”Ferrum” S.A. w Katowicach, 

- podmiot zale�*ny – ”Zak�áad Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” w 

Katowicach. 
 

 

 

 

 

B. CZ�	���û  SZCZEGÓ�àOWA SPRAWOZDANIA 
 

 Prawid�áowo���ü stosowanego systemu rachunkowo��ci 
 

 1. ”Ferrum” S.A. oraz ”Zak�áad Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” posiadaj�� 

aktualn�� dokumentacj�
 opisuj��c�� przyj�
t�� przez nie polityk�
 rachunkowo��ci zgodn�� 

z Mi�
dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo��ci Finansowej

i Mi �
dzynarodowymi Standardami Rachunkowo��ci oraz zwi��zanymi z nimi 

interpretacjami.  

 2. Spó�áki obj�
te konsolidacj�� sporz��dzi�áy sprawozdania jednostkowe za pierwsze 

pó�árocze 2007 r. zgodnie z zasadami MSSF i MSR oraz zwi��zanymi z nimi 

interpretacjami. Okre��li �áy, �*e rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami 

sprawozdawczymi s�� miesi��ce kalendarzowe wchodz��ce w sk�áad roku 

kalendarzowego. 

 3. Jednostki obj�
te konsolidacj�� przyj�
�áy jednakowe metody wyceny aktywów i 

pasywów oraz sporz��dzania sprawozda�� finansowych zgodnie z przyj�
tymi 

zasadami (polityk��) rachunkowo��ci, zachowuj��c porównywalno���ü i mo�*liwo���ü 

sporz��dzenia poprawnie konsolidacji. W jednostkach przyj�
ta zosta�áa zasada 
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sporz��dzania rachunku zysków i strat metod�� porównawcz�� a rachunku 

przep�áywów pieni�
�*nych metod�� po��redni��. 

Jednostki obj�
te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym stosowa�áy zasady i 

metody prowadzenia rachunkowo��ci warunkuj��ce prawid�áowo���ü sporz��dzenia 

dokumentacji konsolidacyjnej i skonsolidowanego sprawozdania. 

 4. W spó�áce dominuj��cej oraz w spó�áce zale�*nej by�áy przeprowadzone przegl��dy 

jednostkowych sprawozda�� finansowych za pierwsze pó�árocze 2007 r. 

Przedmiotem przegl��dów jednostkowych sprawozda�� finansowych by�áa 

poprawno���ü prowadzenia ksi��g rachunkowych w spó�ákach oraz ich zgodno���ü z 

dokumentacj�� opisuj��c�� przyj�
te zasady rachunkowo��ci. W toku przeprowadzania 

przegl��dów nieprawid�áowo��ci w tym zakresie nie stwierdzono. 

Wed�áug oceny bieg�áego rewidenta systemy informatyczne zapewniaj�� pe�án�� 

sprawno���ü i zgodno���ü wyników przetwarzania informatycznego z dokumentacj�� 

oraz dowodami ksi�
gowymi. Posiadaj�� poprawne systemy archiwowania dowodów 

ksi�
gowych i ksi��g rachunkowych. 

 5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�áowej ”Ferrum” S.A. za 

okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. sporz��dzone zosta�áo wg 

Mi �
dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo��ci Finansowej, 

Mi �
dzynarodowych Standardów Rachunkowo��ci oraz zwi��zanych z nimi 

interpretacji og�áoszonych w formie rozporz��dze�� wykonawczych Komisji 

Europejskiej. Zastosowane zosta�áy wszystkie MSSF i MSR obowi��zuj��ce na dzie�� 

bilansowy. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz korekty i wy�á��czenia konsolidacyjne 

przeprowadzono zgodnie z Mi�
dzynarodowym Standardem Rachunkowo��ci Nr 27 

‘Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe’. 

 6. ”Ferrum” S.A. posiada dokumentacj�
 konsolidacyjn��, stanowi��c�� podstaw�
 

sporz��dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres pierwszego 

pó�árocza 2007 roku, na któr�� sk�áadaj�� si�
: 

  – jednostkowe sprawozdania finansowe spó�áek obj�
tych konsolidacj��, 

  – sumaryczne zestawienia sprawozda�� finansowych, 

  – wszelkie korekty i wy�á��czenia konsolidacyjne niezb�
dne do sporz��dzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

  – noty konsolidacyjne. 
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C. OCENA AKTYWÓW I PASYWÓW OR AZ  OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 
  

 1. Zmiana stanu aktywów (maj��tku) na 30.06.2007 r. w stosunku do stanu na 

31.12.2006 r. oraz jego struktura s�� nast�
puj ��ce: 
 

w tys. z�á 
 

  
Sk�áadniki aktywów 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. Dynamika 
2:4  kwota struktura kwota struktura 

    w %   w % w % 
  1 2 3 4 5 6 

Aktywa trwa �áe 132 665 51,0% 131 910 53,4% 100,6%
 

1. Warto��ci niematerialne 31 0,0% 9 0,0% 344,4%
 

2. Rzeczowe aktywa trwa�áe 127 347 48,9% 126 587 51,3% 100,6%
 

3. Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 5 123 2,0% 4 772 1,9% 107,4%

4. Aktywa finansowe 0 0,0% 0 0,0%   

5. Nale�*no��ci d�áugoterminowe 164 0,1% 542 0,2% 30,3%

Aktywa obrotowe 127 657 49,0% 114 901 46,6% 111,1%

1. Zapasy 41 745 16,0% 57 848 23,4% 72,2%
2. Nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug 73 431 28,2% 52 483 21,3% 139,9%

3. Pozosta�áe nale�*no��ci  10 571 4,1% 3 877 1,6% 272,7%
 

4. Pochodne instrumenty 
finansowe 64 0,0% 0 0,0%   

 

5. �� rodki pieni�
�*ne i ich 
ekwiwalenty 1 846 0,7% 693 0,3% 266,4%

AKTYWA RAZEM 260 322 100,0% 246 811 100,0% 105,5%
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Maj��tek grupy kapita�áowej wg stanu na 30.06.2007 r., w porównaniu do stanu na 

31.12.2006 r., zwi�
kszy�á si�
 o 5,5%, warto��ciowo o 13.511 tys. z�á.  
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Udzia�á maj��tku trwa�áego w aktywach ogó�áem na dzie�� 30.06.2007 r., w porównaniu 

do stanu na 31.12.2006 r., zmniejszy�á si�
 o 2,4 punktów procentowych na korzy���ü 

maj��tku obrotowego. 

W pierwszym pó�ároczu 2007 roku ka�*da z�áotówka zaanga�*owana w produkcyjnym 

maj��tku trwa�áym przynosi�áa 1,14 z�á warto��ci sprzeda�*y, natomiast w analogicznym 

okresie roku poprzedniego relacja ta wynosi�áa 80 groszy. 

 

 2. Zmiana stanu �(róde�á pochodzenia aktywów (maj��tku) na 30.06.2007 r. w 

stosunku do stanu na 31.12.2006 r. oraz jego struktura s�� nast�
puj ��ce: 
 

   

w tys. z�á
 

  
Sk�áadniki pasywów 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. Dynamika 
2:4  kwota struktura kwota struktura 

    w %   w % w % 
  1 2 3 4 5 6 

Kapita �á w�áasny 108 340 41,6% 102 907 41,7% 105,3%

1. Kapita�á podstawowy 37 919 14,6% 37 919 15,4% 100,0%

2. Kapita�á zapasowy 66 435 25,5% 54 593 22,1% 121,7%

3. Niepodzielony wynik finansowy -1 447 -0,6% -2 889 -1,2%   

4. Zysk netto 5 433 2,1% 13 284 5,4% 40,9%

Zobowi ��zania d �áugoterminowe 42 976 16,5% 47 525 19,3% 90,4%
 

1. Rezerwa z tyt. odrocz. podatku 9 304 3,6% 8 953 3,6% 103,9%
 

2. D�áugoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 1 842 0,7% 1 856 0,8% 99,2%

 

3. Kredyty i po�*yczki d�áugoterminowe 5 188 2,0% 8 965 3,6% 57,9%
 

4. Zobowi��zania d�áugoterminowe 26 642 10,2% 27 751 11,2% 96,0%

Zobowi ��zania krótkoterminowe 109 006 41,9% 96 379 39,0% 113,1%
 

1. Krótkoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 3 114 1,2% 646 0,3% 482,0%

 

2. Kredyty i po�*yczki krótkoterminowe 35 719 13,7% 21 740 8,8% 164,3%

3. Zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug 58 855 22,6% 62 937 25,5% 93,5%

4. Pozosta�áe zobowi��zania  11 068 4,3% 10 514 4,3% 105,3%

5. Pochodne instrumenty finansowe 250 0,1% 542 0,2% 46,1%
PASYWA RAZEM 260 322 100,0% 246 811 100,0% 105,5%

 

Na dzie�� 30.06.2007 r., w porównaniu do stanu na 31.12.2006 r., kapita�á w�áasny 

grupy kapita�áowej wzrós�á o 5,3%, warto��ciowo o 5,433 tys. z�á., tj. o wygenerowany 

zysk netto za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 
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Wed�áug stanu na 30.06.2007 r. w spó�áce wyst�
puje dodatni kapita�á obrotowy w 

wysoko��ci 18.651 tys. z�á. Stanowi on element bezpiecze��stwa zmniejszaj��cy ryzyko 

utraty p�áynno��ci. 
 

 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

Kapita�á w�áasny 108.340 tys. z�á. 102.907 tys. z�á.

Zobowi��zania i rezerwy d�áugoterminowe 42.976 tys. z�á. 47.525 tys. z�á.

Kapita�á sta�áy 151.316 tys. z�á. 150.432 tys. z�á.

Aktywa trwa�áe 132.665 tys. z�á. 131.910 tys. z�á.

Kapita�á obrotowy 18.651 tys. z�á. 18.522 tys. z�á.
 

Procentowy udzia�á kapita�áu w�áasnego w pasywach ogó�áem grupy kapita�áowej wg 

stanu na 30 czerwca 2007 roku, w porównaniu do stanu na 1 stycznia 2007 roku, 

pozosta�á na zbli�*onym poziomie. Udzia�á zobowi��za�� i rezerw d�áugoterminowych, w 

porównaniu do stanu na 31 grudnia 2006 roku zmniejszy�á si�
 o 2,8 punktów 

procentowych na korzy���ü zobowi��za�� i rezerw krótkoterminowych. 

Wska�(nik pokrycia maj��tku grupy kapita�áem w�áasnym �á��cznie z rezerwami wed�áug 

stanu na 30 czerwca 2007 roku, w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2006 r. 

zmniejszy�á si�
 o prawie 2 punkty procentowe. Wska�(nik obci���*enia maj��tku 

zobowi��zaniami krótkoterminowymi wyniós�á 26,86 % i w porównaniu do 

analogicznego okresu 2006 roku, uleg�á poprawie o przesz�áo 4 punkty procentowe. 
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 3. Wyniki finansowe grupy kapita�áowej w okresie badanym w stosunku do roku 

ubieg�áego s�� nast�
puj ��ce: 
 

  w tys. z�á
 

   

Okres od 
1.01.2007r. 

do 
30.06.2007r. 

Okres od 
1.01.2006r. 

do 
30.06.2006r. 

Wska�(nik 

L.p. Tre���ü (+) zysk (+) zysk (+) poprawa % 
   (-) strata (-) strata (-) pogorszenie (3:4) 
1 2 3 4 5 6 

1. Wynik na sprzeda�*y 6 021 3 511 2 510,0 171,5%
  a w tym:        
  1) produktów 15 531 9 580 5 951,0 162,1%
  2) towarów i materia�áów 172 377 -205,0 45,6%
   - koszty sprzeda�*y 3 735 1 392 2 343,0 268,3%
   - koszty ogólnego zarz��du 5 947 5 054 893,0 117,7%

2. 
Wynik na pozosta�áych 
przychodach i kosztach 
operacyjnych 177 -441 618,0 -40,1%

  Wynik dzia�áalno��ci operacyjnej 6 198 3 070 3 128,0 201,9%

3. Wynik na przychodach i kosztach 
finansowych 243 669 -426,0 36,3%

4. Zysk brutto 6 441 3 739 2 702,0 172,3%

5. Podatek dochodowy 1 008 78     

6. Zysk netto 5 433 3 661 1 772,0 148,4%
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Wynik na sprzeda�*y w pierwszym pó�ároczu 2007 roku wyniós�á 6.021 tys. z�á. By�á on 

wy�*szy o 71,5% od wyniku za analogiczny okres 2006 roku. Wynik z pozosta�áej 

dzia�áalno��ci wyniós�á 177 tys. z�á., i podwy�*szy�á wynik dzia�áalno��ci operacyjnej do 

wysoko��ci 6.198 tys. z�á. Dzia�áalno���ü finansowa wygenerowa�áa zysk w kwocie 243 

tys. z�á., wobec czego pierwsze pó�árocze 2007 roku zamkn�
�áo si�
 dla grupy 

kapita�áowej zyskiem brutto w wysoko��ci 6.441 tys. z�á. Zysk ten stanowi sum�
 

wyników netto konsolidowanych spó�áek. Operacje gospodarcze dokonane w grupie 

nie wygenerowa�áy dodatkowych zysków ani nie spowodowa�áy obni�*enia zysku. 
 

Wska�(niki zyskowno��ci kszta�átowa�áy si�
 nast�
puj��co: 

  Pierwsze 
pó�árocze 

2007 roku 

Pierwsze 
pó�árocze 

2006 roku 
- zyskowno��ci maj��tku – ROA 2,14 % 1,68 % 

- zyskowno��ci kapita�áu w�áasnego – ROE 5,14 % 3,99 % 

- zyskowno��ci sprzeda�*y  3,76 % 3,59 % 

 

 4. Istotne wska�(niki p �áynno��ci finansowej i wyp�áacalno��ci s�� nast�
puj ��ce: 
 

 

Lp. 
 

Nazwa wska�(nika 
Pierwsze 
pó�árocze 
2007r. 

Pierwsze 
pó�árocze 
2006r. 

+ poprawa 
- pogorszenie 

1 2 3 4 5 

1. Pokrycia bie�*��cych zobowi��za�� 120,84 % 129,60 % - 8,76 pkt. proc. 

2. Szybki  81,32 % 84,69 % - 3,37 pkt. proc. 

3. Bardzo szybki 1,75 % 3,95 % - 2,20 pkt. proc. 

4. Obrotu nale�*no��ci z tyt. dostaw 67 dni 82 dni + 15 dni 

5. Obrotu zobowi��za�� z tyt. dostaw 65 dni 80 dni + 15 dni 

6. Obrotu materia�áami 45 dni 50 dni + 5 dni 

7. Obrotu wyrobami gotowymi 29 dni 31 dni + 2 dni 

8. Obci���*enia maj��tku zobowi��zaniami 

krótkoterminowymi 

 

26,86 % 

 

31,07 % 

 

+ 4,21 pkt. proc. 

9. Pokrycia maj��tku kapita�áami 

w�áasnymi i rezerwami 

 

47,10 % 

 

48,96 % 

 

- 1,86 pkt. proc. 

10. Zobowi��zania krótkoterminowe 

do kapita�áów w�áasnych 

 

74,51 % 

 

87,40 % 

 

+ 12,89 pkt. proc. 
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P�áynno���ü finansowa wg stanu na 30 czerwca 2007 roku uleg�áa lekkiemu obni�*eniu 

porównuj��c do stanu na 30 czerwca 2006 roku.  
 

W porównaniu do pierwszego pó�árocza 2006, poprawie uleg�áy wska�(niki obrotu 

nale�*no��ciami i zobowi��zaniami z tyt. dostaw i us�áug. Zarówno obrót nale�*no��ciami 

jak i zobowi��zaniami skróci�áy si�
 o 15 dni. 

Wska�(nik p�áynno��ci dynamicznej w zakresie obrotu zapasami materia�áów uleg�á 

poprawie o 5 dni, a obrotu wyrobami gotowymi o 2 dni. 
 

Szczegó�áowa prezentacja wska�(ników p�áynno��ci finansowej, wska�(ników rotacji 

nale�*no��ci, zobowi��za�� i zapasów, wska�(ników wyp�áacalno��ci znajduje si�
 w 

za�á��czniku nr 2 niniejszego sprawozdania. 

 

 5. Ocena kontynuacji dzia�áalno��ci. 
 

W toku przegl��du nie stwierdzono zjawisk negatywnie wp�áywaj��cych na sytuacj�
 

maj��tkow�� i finansow�� spó�áek obj�
tych konsolidacj��, które mog�áyby ��wiadczy�ü o 

zagro�*eniu kontynuacji dzia�áalno��ci w najbli�*szej przysz�áo��ci.  
 

W spó�ákach obj�
tych konsolidacj�� obserwowany jest wzrost wska�(ników 

rentowno��ci oraz wzrost kapita�áów w�áasnych. W spó�ákach wyst�
puje kapita�á 

pracuj��cy, który zmniejsza ryzyko utraty p�áynno��ci. 
 

Sprawozdanie skonsolidowane potwierdza zachowanie kontynuacji dzia�áania 

zarówno konsolidowanych spó�áek jak i grupy kapita�áowej ”Ferrum” S.A. 
 

Zdaniem Zarz��dów Spó�áek podlegaj��cych konsolidacji, w najbli�*szym okresie 

obrachunkowym, nie wyst��pi�� zagro�*enia, które spowodowa�áyby ograniczenie 

dzia�áalno��ci jednostki dominuj��cej i jednostki zale�*nej. 
 

Kontynuacja dzia�áalno��ci spó�áek w najbli�*szych 12 miesi��cach nie jest zagro�*ona. 
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D. PRZEGL�� D SK�àADNIKÓW MAJ �� TKU, �)RÓDE�à JEGO POCHODZENIA 
  
 I POZYCJI KSZTA �àTUJ�� CYCH WYNIK CA �àOKSZTA �àTU DZIA �àALNO ��CI
  
 GRUPY KAPITA �àOWEJ 

 
 I. AKTYWA TRWA �àE 
 

  1. Warto��ci niematerialne 
    

   1) Warto���ü pocz��tkowa warto��ci niematerialnych obj�
tych konsolidacj�� 

wynosi: 

   – jednostki dominuj��cej 1.066 tys. z�á.

   – jednostki zale�*nej 91 tys. z�á.

    Razem: 1.157 tys. z�á.
 

  W pozycji warto��ci niematerialnych nie mia�áy miejsca wy�á��czenia 

konsolidacyjne. 

 

   2) Umorzenie warto��ci niematerialnych jednostek obj�
tych konsolidacj�� 

wynosi: 
 

   – jednostki dominuj��cej 1.064 tys. z�á.

   – jednostki zale�*nej 62 tys. z�á.

    Razem: 1.126 tys. z�á.
 

  3) Warto���ü netto warto��ci niematerialnych wykazana na dzie�� 

30.06.2007 r. wynosi 31 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0,01 %

   Kwota amortyzacji 16 tys. z�á.
 

  Warto��ci niematerialne zosta�áy prawid�áowo zaprezentowane w 

skonsolidowanym bilansie. 

 
  2. Rzeczowe aktywa trwa�áe 
    

   1) Warto���ü pocz��tkowa ��rodków trwa�áych obj�
tych konsolidacj�� wynosi: 
 

   – jednostki dominuj��cej 188.792 tys. z�á.

   – jednostki zale�*nej 3.215 tys. z�á.

    Razem: 192.007 tys. z�á.
 

   2) Umorzenia warto��ci ��rodków trwa�áych obj�
tych konsolidacj�� wynosz��: 
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   – umorzenie w jednostce dominuj��cej 64.141 tys. z�á.

   – umorzenie w jednostce zale�*nej 519 tys. z�á.

    Razem: 64.660 tys. z�á.
 

  3) Warto���ü netto ��rodków trwa�áych wykazana w 

bilansie na dzie�� 30.06.2007 r. wynosi 127.347 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 48,9 %

   Kwota amortyzacji 4.485 tys. z�á.
 

    Z ogó�áu warto��ci netto ��rodków trwa�áych przypada na: 

   a) grunty 593 tys. z�á.

   b) budowle, lokale i obiekty in�*ynierii l��dowej i wodnej 30.529 tys. z�á.

   c) urz��dzenia techniczne i maszyny 85.465 tys. z�á.

   d) ��rodki transportu 592 tys. z�á.

   e) inne ��rodki trwa�áe 10.168 tys. z�á.
     
    Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 59,0 %
 

  W pozycji ��rodków trwa�áych nie mia�áy miejsca wy�á��czenia konsolidacyjne. 
 

  Rzeczowe aktywa trwa�áe zosta�áy prawid�áowo zaprezentowane w 

skonsolidowanym bilansie. 

 

  3. Aktywa z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego 
 

   Wykazane w skonsolidowanym bilansie w kwocie 5.123 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 2,0 %

   obejmuj��: 
     

   1) aktywa z tyt. podatku odroczonego w jednostce 

dominuj��cej 5.105 tys. z�á.

   2) aktywa z tyt. podatku odroczonego w jednostce zale�*nej 18 tys. z�á.
 

   Aktywa z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego ustalone zosta�áy w 

oparciu o ujemne ró�*nice przej��ciowe wyst�
puj��ce mi�
dzy ksi�
gow�� a 

podatkow�� warto��ci�� sk�áadników aktywów i pasywów bilansów spó�áek 

wchodz��cych do konsolidacji: 
 

   Aktywa z tytu�áu podatku odroczonego prawid�áowo zosta�áy ustalone 

i zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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  4. Aktywa finansowe   
 

    Warto���ü 
brutto 

Odpisy  
aktualizuj��ce 

Warto���ü  
bilansowa 

   a) w jednostce zale�*nej 4.018 tys. z�á. 0 tys. z�á. 4.018 tys. z�á

   b) w jednostkach powi��zanych 

spoza kr�
gu konsolidacji 958 tys. z�á.

 

958 tys. z�á. 0 tys. z�á.

   Korekta konsolidacyjna   4.018 tys. z�á

   Razem wykazano w bilansie prawid�áowo 0 tys. z�á

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0 %
 

   W wyniku konsolidacji metod�� pe�án�� wy�á��czono w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym udzia�áy spó�áki zale�*nej obj�
te przez jednostk�
 

dominuj��c�� na ogóln�� warto���ü 4.018 tys. z�á. 

   D�áugoterminowe aktywa finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym zosta�áy wykazane prawid�áowo. 

   Dokonane wy�á��czenia i korekty warto��ci udzia�áów zosta�áy ustalone zgodnie z 

wymagan�� procedur�� konsolidacji. 

 

  5. Nale�*no��ci d�áugoterminowe 
 

    Warto���ü 
brutto 

Odpisy  
aktualizuj��ce 

Warto���ü  
bilansowa 

   1) w jednostce dominuj��cej 120 tys. z�á. 0 tys. z�á. 120 tys. z�á.

   2)) w jednostce zale�*nej 44 tys. z�á. 0 tys. z�á. 44 tys. z�á.

   Razem: 164 tys. z�á. 0 tys. z�á. 164 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0,1 %
 

Nale�*no��ci d�áugoterminowe zosta�áy prawid�áowo wycenione w skorygowanej 

cenie nabycia i prawid�áowo wykazane w skonsolidowanym bilansie. 

 

 II.  AKTYWA OBROTOWE  
 

  1. Zapasy 41.745 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 16,0 %

   z tego przypada na: 
     

   1) materia�áy 19.158 tys. z�á.

    - materia�áy brutto 20.024 tys. z�á. 
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    - odpis aktualizuj��cy materia�áy - 866 tys. z�á. 

   2) pó�áprodukty i produkty w toku 4.483 tys. z�á.

    - pó�áprodukty i produkty w toku brutto 4.601 tys. z�á. 

    - odpis aktualizuj��cy produkty w toku - 118 tys. z�á. 

   3) produkty gotowe 18.099 tys. z�á.

   4) towary 5 tys. z�á.
 

   Z podanych wy�*ej zapasów ogó�áem przypada na: 

   – jednostk�
 dominuj��c�� 33.642 tys. z�á.

   – jednostk�
 zale�*n�� 8.103 tys. z�á.
 

Stan zapasów nierotacyjnych przedstawia�á si�
 nast�
puj��co: 

Stan na 1.01.2007 r. 1.000 tys. z�á.

Stan na 30.06.2007 r. 1.091 tys. z�á.

Zwi�
kszenie 91 tys. z�á.
 

   Warto���ü zapasów ustalono i wykazano prawid�áowo w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym. 

 

  2. Nale�*no��ci krótkoterminowe z tytu�áu dostaw i us�áug 
     

   Nale�*no��ci krótkoterminowe z tyt. dostaw i us�áug brutto 

wynosz��: 77.051 tys. z�á.

   pomniejszone o: 
    – odpisy z tytu�áu aktualizacji wyceny  2.299 tys. z�á.

    – wy�á��czenia i korekty konsolidacyjne 1.321 tys. z�á.
 

   Nale�*no��ci krótkoterminowe z tyt. dostaw i us�áug wykazane 

w skonsolidowanym bilansie na dzie�� 30.06.2007 r. 73.431 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 28,2 %

   w tym przypada na: 
     

   – nale�*no��ci od jednostek powi��zanych 7.322 tys. z�á.

   – nale�*no��ci od pozosta�áych jednostek 66.109 tys. z�á.

 

   Na nale�*no��ci w��tpliwe i sporne utworzono w spó�ákach odpisy aktualizuj��ce 

zaliczone w ci�
�*ar pozosta�áych kosztów operacyjnych. 
    
   Nale�*no��ci wykazane w sprawozdaniach finansowych spó�áek grupy kapita�áowej 
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zosta�áy skorygowane o wy�á��czenia wzajemnych obrotów rozrachunków 

wyst�
puj��cych miedzy spó�ákami obj�
tymi konsolidacj�� jak równie�* o korekty 

wynikaj��ce z wzajemnych rozlicze��. 

 
Nale�*no��ci zosta�áy prawid�áowo ustalone i wykazane w skorygowanej cenie 

nabycia, przy uwzgl�
dnieniu efektywnej stopy procentowej, któr�� jest stopa 

ustawowych odsetek. Zaprezentowane zosta�áy w warto��ciach wymagalnych tj. 

�á��cznie z naliczonymi odsetkami. Saldo nale�*no��ci wyra�*onych w walutach 

obcych zosta�áo wycenione wed�áug kursu ��redniego NBP na dzie�� 30.06.2007 r. 

 
   Z kwoty brutto nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i us�áug wg sumarycznego 

zestawienia przypada na nale�*no��ci: 
 

   – nie przeterminowane 59.939 tys. z�á.

   – przeterminowane  17.112 tys. z�á.

   w tym: 
     

   a) do 3 miesi�
cy  14.969 tys. z�á.

   b) od 3 do 6 miesi�
cy 12 tys. z�á.

   c) od 6 do 12 miesi�
cy 8 tys. z�á.

   d) powy�*ej 12 miesi�
cy 2.123 tys. z�á.

    Razem brutto: 77.051 tys. z�á.

   - wy�á��czenia konsolidacyjne 1.321 tys. z�á.

   - odpisy aktualizuj��ce 2.299 tys. z�á.

    Razem netto: 73.431 tys. z�á.
 

   Skonsolidowane nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i us�áug wykazano w bilansie w 

prawid�áowej wielko��ci. 
 

 

  3. Pozosta�áe nale�*no��ci krótkoterminowe 
     

   Nale�*no��ci krótkoterminowe pozosta�áe brutto wynosz��: 13.065 tys. z�á.

   pomniejszone o: 
    – odpisy z tytu�áu aktualizacji wyceny w jednostce 

dominuj��cej 2.494 tys. z�á. 
 

   Nale�*no��ci krótkoterminowe pozosta�áe wykazane w 

skonsolidowanym bilansie na dzie�� 30.06.2007 r. 10.571 tys. z�á.
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   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 4,1 %

   w tym przypada na: 
     

   – nale�*no��ci z tyt. podatków, dotacji, ce�á, ubezpiecze�� 

spo�áecznych, zdrowotnych i innych ��wiadcze�� 1.845 tys. z�á.

   -  czynne rozliczenia mi�
dzyokresowe 3.283 tys. z�á.

   – inne nale�*no��ci 5.443 tys. z�á.
 

   Z nale�*no��ci przypada na: 

   – jednostk�
 dominuj��c�� 8.701 tys. z�á.

   – jednostk�
 zale�*n�� 1.870 tys. z�á.

   Razem: 10.571 tys. z�á.
 

Nale�*no��ci krótkoterminowe zosta�áy wycenione w skorygowanej cenie nabycia, 

kompletnie i prawid�áowo uj�
te w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

  4. Pochodne instrumenty finansowe wynosz�� 64 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0,02 %

 

Pochodne instrumenty finansowe wyst��pi�áy w jednostce zale�*nej. Prezentowana 

w bilansie pozycja stanowi warto���ü ró�*nicy pomi�
dzy zakontraktowan�� i nie 

zrealizowan�� na dzie�� bilansowy cen�� walutowych transakcji terminowych a ich 

warto��ci�� godziw�� na dzie�� 30 czerwca 2007 roku. 

Pozycja pochodnych instrumentów finansowych zosta�áa prawid�áowo wyceniona  

i uj�
ta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze pó�árocze 2007 

roku. 
 

  5. ��rodki pieni �
�*ne i ich ekwiwalenty wynosz�� 1.846 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0,7 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) ��rodków pieni�
�*nych w jednostce dominuj��cej 1.527 tys. z�á.

   2) ��rodków pieni�
�*nych w jednostce zale�*nej 319 tys. z�á.
 

��rodki pieni�
�*ne i ich ekwiwalenty obejmuj�� sum�
 ��rodków pieni�
�*nych w 

jednostce dominuj��cej i zale�*nej. W pozycji tej nie mia�áy miejsca wy�á��czenia 

konsolidacyjne. 
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��rodki pieni�
�*ne i ich ekwiwalenty zosta�áy prawid�áowo wycenione i 

kompletnie zaprezentowane w skonsolidowanym bilansie na dzie�� 30czerwca 

2007 roku. 

 

 III.  KAPITA �à  W�àASNY  
 

  1. Kapita �á w�áasny wynosi 108.340 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 41,6 %
     

   i sk�áada si�
 z: 
     

   1) Kapita�áu podstawowego 37.919 tys. z�á.

   2) Kapita�áu zapasowego 66.435 tys. z�á.

   2) Niepodzielonego wyniku finansowego - 1.447 tys. z�á.

   3) Zysku netto 5.433 tys. z�á.

 
  2. Kapita �á podstawowy grupy kapita�áowej 

   sumarycznie wynosi: 41.919 tys. z�á.

   Wy�á��czenie warto��ci udzia�áów spó�áki zale�*nej w grupie 

kapita�áowej na dzie�� 30.06.2007 r. wynosi 4.000 tys. z�á.

   Kapita�á podstawowy na dzie�� 30.06.2007 r. wykazany jest 

w skonsolidowanym bilansie prawid�áowo w wysoko��ci 37.919 tys. z�á.

 

  3. Kapita �á zapasowy 
 

   Kapita�á zapasowy wyst��pi�á w jednostce dominuj��cej i na 

dzie�� 30.06.2007 r. wynosi 66.435 tys. z�á.
 

  4. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubieg�áych 
 

   wynosi na dzie�� 30.06.2007 r. - 1.447 tys. z�á.

   w tym: 

   – jednostki dominuj��cej 0 tys. z�á.

   – jednostki zale�*nej - 1.429 tys. z�á.

   – korekty konsolidacyjne - 18 tys. z�á.
 

   Korekta konsolidacyjna w wysoko��ci 18 tys. z�á. stanowi skumulowany odpis 

dodatniej warto��ci firmy z konsolidacji powsta�áej na dzie�� nabycia udzia�áów 

jednostki zale�*nej. 
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   Niepodzielony wynik lat ubieg�áych wykazany w skonsolidowanym bilansie 

jest ustalony prawid�áowo. 

 

  5. Zysk netto 
 

   wynosi na dzie�� 30.06.2007 r. 5.433 tys. z�á.

   w tym: 

   – jednostki dominuj��cej 3.948 tys. z�á.

   – jednostki zale�*nej 1.485 tys. z�á.
  

   Zysk netto grupy kapita�áowej stanowi sum�
 wyników netto jednostki 

dominuj��cej oraz spó�áki zale�*nej na dzie�� 30.06.2007 r. Operacje 

gospodarcze dokonane pomi�
dzy spó�ákami w grupie nie spowodowa�áy  

efektów w postaci zatrzymanych zysków. 

   Wynik netto wykazany w skonsolidowanym bilansie 

jest ustalony prawid�áowo i wynosi (+) 5.433 tys. z�á.

 

 IV.  ZOBOWI �� ZANIA D �àUGOTERMINOWE  
 

  1. Rezerwy z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego  

wynosz�� 9.304 tys. z�á.

   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 3,6 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) rezerwy na odroczony podatek dochodowy w 

jednostce dominuj��cej 9.286 tys. z�á.

   2) rezerwy na odroczony podatek dochodowy w 

jednostce zale�*nej 18 tys. z�á.
 

W skonsolidowanym bilansie pozycja rezerwy z tytu�áu odroczonego podatku 

dochodowego stanowi sum�
 rezerw tworzonych w jednostkach wchodz��cych 

w sk�áad grupy w zwi��zku z wyst�
powaniem dodatnich ró�*nic przej��ciowych 

ró�*ni��cych warto���ü ksi�
gow�� od warto��ci podatkowej aktywów i zobowi��za��.  
 

Pozycja rezerw z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego zosta�áa 

prawid�áowo zaprezentowana w sprawozdaniu skonsolidowanym. 
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  2. D�áugoterminowe rezerwy na zobowi��zania wynosz�� 1.842 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0,7 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) rezerw d�áugoterminowych w jednostce dominuj��cej 1.384 tys. z�á.

   2) rezerw d�áugoterminowych w jednostce zale�*nej 458 tys. z�á.
 

W pozycji d�áugoterminowych rezerw na zobowi��zania nie mia�áy miejsca 

wy�á��czenia konsolidacyjne. 

Skonsolidowany bilans zawiera sum�
 d�áugoterminowych rezerw tworzonych 

na ��wiadczenia pracownicze i podobne. Wyliczenia rezerw oparte zosta�áy  

o zasady aktuarialne z uwzgl�
dnieniem ustale�� regulaminów wynagrodze�� 

obowi��zuj��cych w spó�ákach. 
 

Pozycja d�áugoterminowych rezerw na zobowi��zania zosta�áa prawid�áowo 

zaprezentowana w sprawozdaniu skonsolidowanym. 
 

 

 

  3. Kredyty i po �*yczki d�áugoterminowe  wynosz�� 5.188 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 2,0 %

 

Pozycja obejmuje warto��ci zad�áu�*e�� kredytowych jednostki dominuj��cej, 

których termin p�áatno��ci przypada pó�(niej ni�* 12 miesi�
cy po dniu 

bilansowym. Wycenione zosta�áy na dzie�� 30 czerwca 2007 roku wg 

skorygowanej ceny nabycia z uwzgl�
dnieniem efektywnej stopy procentowej. 
 

Kredyty i po�*yczki d�áugoterminowe zosta�áy prawid�áowo zaprezentowane w 

skonsolidowanym bilansie. 

 

  4. Zobowi��zania d�áugoterminowe wynosz�� 26.642 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 10,2 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) zobowi��za�� w jednostce dominuj��cej 26.026 tys. z�á.

   2) zobowi��za�� w jednostce zale�*nej 616 tys. z�á.
 

W pozycji zobowi��za�� d�áugoterminowych nie mia�áy miejsca wy�á��czenia 

konsolidacyjne. 
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Zobowi��zania d�áugoterminowe wycenione zosta�áy metod�� zamortyzowanego 

kosztu, kompletnie i prawid�áowo uj�
te w skonsolidowanym bilansie na 30 

czerwca 2007 roku. 

 

 V. ZOBOWI �� ZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
 

  1. Krótkoterminowe re zerwy na zobowi��zania  wynosz�� 3.114 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 1,2 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) rezerw w jednostce dominuj��cej 520 tys. z�á.

   2) rezerw w jednostce zale�*nej 2.594 tys. z�á.
 

W pozycji krótkoterminowych rezerw na zobowi��zania nie mia�áy miejsca 

wy�á��czenia konsolidacyjne. Skonsolidowany bilans zawiera sum�
 

krótkoterminowych rezerw na zobowi��zania jednostki dominuj��cej i zale�*nej. 
 

Pozycja krótkoterminowych rezerw na zobowi��zania zosta�áa prawid�áowo 

oszacowana, wyceniona i zaprezentowana w skonsolidowanym bilansie. 
 

 

 

  2. Kredyty i po �*yczki krótkoterminowe  wynosz�� 35.719 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 13,7 %

 

Pozycja krótkoterminowych kredytów i po�*yczek obejmuje warto��ci zad�áu�*e�� 

jednostki dominuj��cej, które zosta�áy prawid�áowo wycenione w skorygowanej 

cenie nabycia przy uwzgl�
dnieniu efektywnej stopy procentowej, któr�� jest 

stopa ustawowych odsetek oraz w sposób w�áa��ciwy zaprezentowane w 

skonsolidowanym bilansie. 

 

  3. Zobowi��zania z tytu�áu dostaw i us�áug  wynosz�� 58.855 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 22,6 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) zobowi��za�� w jednostce dominuj��cej 51.206 tys. z�á.

   2) zobowi��za�� w jednostce zale�*nej 8.787 tys. z�á.
 

   pomniejszone o: 
    – wy�á��czenia konsolidacyjne wzajemnych rozrachunków - 1.138 tys. z�á.
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   Zobowi��zania krótkoterminowe z tyt. dostaw i us�áug 

wykazane w skonsolidowanym bilansie 58.855 tys. z�á.

   w tym przypada na: 
     

   – zobowi��zania od jednostek powi��zanych 28.860 tys. z�á.

   – zobowi��zania od pozosta�áych jednostek 29.995 tys. z�á.
 

  Struktura czasowa zobowi��za�� z tytu�áu dostaw i us�áug jest nast�
puj��ca: 
 

   a) nie przeterminowane 56.439 tys. z�á.

   b) przeterminowane 3.554 tys. z�á.

    w tym: 

    – do 3 miesi�
cy 3.544 tys. z�á.

    – od 3 do 6 miesi�
cy 9 tys. z�á.

    - od 6 do 12 miesi�
cy 0 tys. z�á.

    - powy�*ej 12 miesi�
cy 1 tys. z�á.

     Razem a + b: 59.993 tys. z�á.

    - wy�á��czenia konsolidacyjne - 1.138 tys. z�á.

     Razem: 58.855 tys. z�á.
 

  Zobowi��zania z tytu�áu dostaw i us�áug zosta�áy zaprezentowane w 

skonsolidowanym sprawozdaniu kompletnie i prawid�áowo. Wykazane 

zosta�áy w skorygowanej cenie nabycia, przy uwzgl�
dnieniu efektywnej 

stopy procentowej, któr�� jest stopa ustawowych odsetek. Zaprezentowane 

zosta�áy w warto��ciach wymagalnych tj. �á��cznie z naliczonymi odsetkami 

 

  4. Pozosta�áe zobowi��zania krótkoterminowe  wynosz�� 11.068 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 4,3 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) zobowi��za�� w jednostce dominuj��cej 7.846 tys. z�á.

   2) zobowi��za�� w jednostce zale�*nej 3.405 tys. z�á.
 

   pomniejszone o: 
    – wy�á��czenia konsolidacyjne wzajemnych rozrachunków - 183 tys. z�á.

   Pozosta�áe zobowi��zania krótkoterminowe wykazane 

w skonsolidowanym bilansie 11.068 tys. z�á.
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   w tym przypada na: 
     

   – zobowi��zania z tyt. podatków, dotacji, ce�á, ubezpiecze�� 

spo�áecznych, zdrowotnych i innych ��wiadcze�� 2.981 tys. z�á.

   -  czynne rozliczenia mi�
dzyokresowe 583 tys. z�á.

   – inne zobowi��zania 7.504 tys. z�á.
 

Pozosta�áe zobowi��zania krótkoterminowe wycenione zosta�áy metod�� 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 

któr�� przyj�
to na poziomie ustawowych odsetek. Zobowi��zania zosta�áy 

kompletnie i prawid�áowo uj�
te w skonsolidowanym bilansie. 

 

  5. Pochodne instrumenty finansowe  wynosz�� 250 tys. z�á.
    
   Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 0,1 %
     

   i sk�áadaj�� si�
 z: 
     

   1) pochodne instrumenty finansowe w jednostce dominuj��cej 227 tys. z�á.

   2) pochodne instrumenty finansowe w jednostce zale�*nej 23 tys. z�á.
 

Na dzie�� 30 czerwca 2007 roku wycena nierozliczonych pochodnych 

instrumentów finansowych dokonana zosta�áa w warto��ci godziwej, opartej na 

cenie rynkowej. 
 

Pochodne instrumenty finansowe prawid�áowo zosta�áy wykazane w 

skonsolidowanym bilansie 

 

 VI.  WYNIK FINANSOWY  
 

  Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapita�áowej sporz��dzony zosta�á 

przez: 
   

  – po�á��czenie w pe�ánej wysoko��ci poszczególnych pozycji jednostkowych 

rachunków zysków i strat spó�áki dominuj��cej i jednostki zale�*nej oraz 

dokonanie wy�á��cze�� kwot transakcji wyst�
puj��cych mi�
dzy spó�ákami; 
   

  – wy�á��czenie z rachunku zysków i strat grupy kapita�áowej korekt 

konsolidacyjnych. 
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Korekty konsolidacyjne wp�áyn�
�áy na zmniejszenia przychodów i kosztów w takiej 

samej wysoko��ci, a wi�
c wynik finansowy netto stanowi sum�
 wyniku jednostek 

obj�
tych konsolidacj��. 
 

W grupie kapita�áowej ”Ferrum” S.A. w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 

czerwca 2007 roku nie mia�áy miejsca zaniechania dzia�áalno��ci. Jednostki 

wchodz��ce w sk�áad grupy prowadzi�áy dzia�áalno��ci kontynuowane. 
 

  1. Przychody i koszty 
     

   A. Przychody ze sprzeda�*y, w tym 144.596 tys. z�á.

    I. Przychody ze sprzeda�*y produktów 142.099 tys. z�á.

    II. Przychody ze sprzeda�*y towarów i materia�áów 2.497 tys. z�á.
 
   B. Koszt w�áasny sprzeda�*y 128.893 tys. z�á.

    I. Koszt w�áasny sprzedanych produktów 126.568 tys. z�á.

    II. Warto���ü sprzedanych towarów i materia�áów 2.325 tys. z�á.
    
   C. Zysk brutto ze sprzeda�*y 15.703 tys. z�á.

   D. Pozosta�áe przychody operacyjne 1.100 tys. z�á.

   E. Koszty sprzeda�*y 3.735 tys. z�á.

   F. Koszty ogólnego zarz��du 5.947 tys. z�á.

   G. Pozosta�áe koszty operacyjne 923 tys. z�á.

   H. Zysk z dzia�áalno��ci operacyjnej 6.198 tys. z�á.

   I. Przychody finansowe 1.651 tys. z�á.

   J. Koszty finansowe 1.408 tys. z�á.

   K. Zysk brutto 6.441 tys. z�á.

   L. Podatek dochodowy 1.008 tys. z�á.

   M. Zysk netto 5.433 tys. z�á.

 
 1.1. Suma przychodów za okres pierwszego pó�árocza 2007 roku 

uj�
te w jednostkowych rachunkach zysków i strat wynosz�� 148.997 tys. z�á.

  Wy�á��czenia i korekty przychodów z dzia�áalno��ci spó�áek 

konsolidowanych wynosz�� - 1.650 tys. z�á.
    

  w tym: 
    

  – wy�á��czenie z tyt. sprzeda�*y produktów - 1.632 tys. z�á.

  – wy�á��czenie z tyt. naliczonych odsetek - 18 tys. z�á.
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  Przychody wykazane w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat wynosz�� 147.347 tys. z�á.
 

  Przychody zosta�áy ustalone i wykazane w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat prawid�áowo. 

 

 1.2. Koszty za okres pierwszego pó�árocza 2007 roku uj�
te w 

jednostkowych rachunkach zysków i strat grupy wynosz�� 142.556 tys. z�á.

  Wy�á��czenia i korekty przychodów z kosztów dzia�áalno��ci 

spó�áek wynosz�� - 1.650 tys. z�á.

  w tym: 
    

  -  wy�á��czenie z tyt. sprzeda�*y produktów - 1.632 tys. z�á.

  – wy�á��czenie z tyt. naliczonych odsetek wobec jednostki 

zale�*nej - 18 tys. z�á.

  Koszty wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i 

strat 140.906 tys. z�á.

  Zysk brutto grupy kapita�áowej  6.441 tys. z�á.
 

  Koszty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat zosta�áy ustalone i 

wykazane prawid�áowo. 
 

 

 

  2. Obowi��zkowe zmniejszenia zysku 
 

   - z tytu�áu podatku dochodowego od osób prawnych 1.008 tys. z�á.
 

 

Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych 

wyst��pi�á w jednostce zale�*nej. 

Grupa kapita�áowa ”Ferrum” S.A. nie jest grup�� podatkow��, w zwi��zku z czym 

wyliczony podatek od dochodu ”ZKS Ferrum Sp. z o.o.” zosta�á 

zaewidencjonowany w ksi�
gach spó�áki zale�*nej i prawid�áowo wykazany w 

sprawozdaniu skonsolidowanym. 
 

  3. Zysk netto grupy kapita�áowej za okres pierwszego 

pó�árocza 2007 roku wynosi 5.433 tys. z�á.
 

   i zosta�á prawid�áowo ustalony i wykazany w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat. 
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VII. ZOBOWI �� ZANIA WARUNKOWE, OGRANICZENIA W PRAWACH 

W�àASNO��CI   
 

 1. Wykaz grup zobowi��za�� zabezpieczonych na maj��tku 
 

 

Zabezpieczenia na maj��tku wyst��pi�áy tylko w jednostce dominuj��cej 

i obejmowa�áy: 
 

Zobowi��zanie 
zabezpieczone 

Stan na 30.06.2007 roku Stan na 31.12.2006 roku 
kwota kredytu, 
po�*yczki i inne 

w tys. z�á.  

kwota 
zabezpieczenia  

w tys. z�á. 

kwota 
zabezpieczenia 
wyra�*ona jako % 
aktywów 

kwota kredytu, 

po�*yczki i inne 

w tys. z�á. 

kwota 
zabezpieczenia 

w tys. z�á. 

kwota 
zabezpieczenia 
wyra�*ona jako % 
aktywów 

 

Hipotecznie 37.339 70.545 27,1 26.479 70.545 28,6 

Zastaw 
rejestrowy 

47.944 130.404 50,1 36.286 130.404 52,8 

Przew�áaszczenia 
rzeczy 
ruchomych 

979 8.832 3,4 1.713 9.104 3,7 

Zastaw na 
udzia�áach 

19.240 4.000 1,5 21.535 4.000 1,6 

 

Razem 105.502 213.781 82,1 86.013 214.053 86,7 

 

 2. Zobowi��zania warunkowe, w tym równie�* udzielone przez jednostk�
 gwarancje 

i por�
czenia, tak�*e wekslowe: 
 

Zobowi��zaniami warunkowymi, które posiada grupa kapita�áowa wg stanu na 

dzie�� 30 czerwca 2007 r. s�� gwarancje, które ”Ferrum” S.A. udzieli�áa: 

- polskiemu kontrahentowi na warto���ü 110 tys. z�á., 

- trzem zagranicznym kontrahentom na warto���ü 460.609,68 EUR tj. 1.735 tys. z�á. 

 

VIII. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP �àYWÓW PIENI �	�) NYCH, 

INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJ �	 TYCH ZASADACH 

RACHUNKOWO ��CI ORAZ INNE INFORMACJE OBJA ��NIAJ �� CE, 

SPRAWOZDANIE Z DZIA �àALNO ��CI  
 

 

Skonsolidowany rachunek przep�áywów ��rodków pieni�
�*nych sporz��dzony zosta�á 

poprzez sumowanie danych zawartych w jednostkowych rachunkach przep�áywów 

pieni�
�*nych ”Ferrum: S.A. i ”Zak�áadu Konstrukcji Spawanych Ferrum Sp. z o.o.” 
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oraz dokonanie odpowiednich wy�á��cze�� konsolidacyjnych. Struktura przep�áywu 

��rodków pieni�
�*nych w grupie kapita�áowej w okresie od 1.01.2007 r. do 

30.06.2007 r. przedstawia�áa si�
 nast�
puj��co: 

- przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych z dzia�áalno��ci operacyjnej - 1.946 tys. z�á.

- przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych z dzia�áalno��ci inwestycyjnej - 6.028 tys. z�á.

- przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych z dzia�áalno��ci finansowej + 9.127 tys. z�á.

Zwi�
kszenie stanu ��rodków pieni�
�*nych + 1.153 tys. z�á.

 

Informacje dodatkowe o przyj�
tych zasadach rachunkowo��ci oraz inne informacje i 

obja��nienia zawieraj�� wszystkie zagadnienia wymagane zgodnie z 

Mi �
dzynarodowymi Standardami Rachunkowo��ci i Mi �
dzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczo��ci Finansowej oraz zwi��zanymi z nimi 

interpretacjami og�áoszonymi w formie rozporz��dze�� wykonawczych Komisji 

Europejskiej. Dane s�� kompletne i prawid�áowo przedstawione.  

 

Sprawozdanie z dzia�áalno��ci grupy kapita�áowej sporz��dzone zosta�áo na bazie 

danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego i ewidencji ksi�
gowej spó�áek 

wchodz��cych w sk�áad grupy kapita�áowej. Zawiera informacje zgodnie z 

wytycznymi art.49 ust. 2 Ustawy o rachunkowo��ci. 

 

IX. NARUSZENIE PRAWA  
 

W toku przegl��dów w jednostkach podlegaj��cych konsolidacji nie stwierdzono 

przypadków naruszenia przepisów prawa podatkowego, dewizowego, celnego, 

kodeksu spó�áek handlowych oraz statutu spó�áki dominuj��cej i umowy spó�áki 

zale�*nej. 
 

 

X. ZDARZENIA PO DACIE, NA KTÓR ��  SPORZ�� DZONO SPRAWOZDANIE 

SKONSOLIDOWANE  
 

Dnia 6 lipca 2007 roku Zarz��d spó�áki dominuj��cej z�áo�*y�á w Komisji Nadzoru 

Finansowego Prospekt Emisyjny. Prospekt zosta�á przygotowany w zwi��zku z 

publiczn�� ofert�� subskrypcji akcji zwyk�áych na okaziciela serii ”E” w ilo��ci 

12.271.626 sztuk o warto��ci nominalnej 3,09 z�á. za sztuk�
 oraz powsta�áych w 

zwi��zku z nim praw do akcji serii ”E”. 
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Po dacie zamkni�
cia bilansu nie wyst��pi�áy zdarzenia gospodarcze, które powinny 

by�ü uj�
te w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze pó�árocze 

2007 roku. Nie wyst��pi�áy tak�*e zdarzenia, które mog�áyby wp�áyn���ü ujemnie na 

sytuacj�
 maj��tkow�� i finansow�� grupy kapita�áowej w nast�
pnych okresach.  

 

E. OCENA SKONSOLIDOWANEGO WYNIKU FINANSOWEGO ZA OKRES 

OD 1.01.2007 R. DO 30.06.2007 R. 
  

 Stwierdzamy prawid�áowo���ü i rzetelno���ü skonsolidowanego wyniku finansowego, 

polegaj��c�� na wykazaniu w nim rezultatów ca�áokszta�átu dzia�áalno��ci oraz sytuacji 

maj��tkowej i finansowej grupy kapita�áowej zgodnie z prawd�� materialn��. 

  

F. USTALENIA KO �� COWE 
  

 1. Sprawozdanie niniejsze zawiera 31 stron maszynopisu kolejno 

ponumerowanych. Ka�*d�� ze stron oznaczono, umieszczaj��c na niej obok numeru 

strony podpis bieg�áego rewidenta. 
   

 2. Do sprawozdania z przegl��du za�á��cza si�
: 

  1)  Wnioski i uwagi – nie wyst�
puj��, 

  2)  Wska�(niki zyskowno��ci, p�áynno��ci finansowej i wyp�áacalno��ci, 

  3)  Stan odpisów z tytu�áu aktualizacji wyceny aktywów oraz rezerw na 

zobowi��zania na 30.06.2007 r., 

  4)  Potwierdzenie odbioru (przy egzemplarzu podmiotu badaj��cego). 
 

 
��
��

�����������	���������ƒ�”�‹�ƒ�•�����…�‹�•�Ï�‘��
���‹�—�”�‘�����•�Ï�—�‰�����ƒ�…�Š�—�•�•�‘�™�‘�ä�…�‹���‹���	�‹�•�ƒ�•�•�×�™�����’�ä���Œ�ä��
�v�s�æ�t�r�r�����‘�•�•�‘�™�‹�‡�…�á���ƒ�Ž�ä�����™�›�…�‹�¸�•�–�™�ƒ���u��
���‘�†�•�‹�‘�–���—�’�”�ƒ�™�•�‹�‘�•�›���•�”���u�r�y�x  

  

Bieg�áy Rewident 

Anna��Jeziorska�æHesse��

Nr ewid. 9455/7065 

(podmiot badaj��cy) 

P  R  E  Z  E  S 
Bieg�Ïy��Rewident ��

 
 

Marian ��Wcis�Ïo��
���”���‡�™�‹�†�ä���w�v�t�v���y�z�w��

 

 

 

Sosnowiec, dnia 25 wrze��nia 2007 roku. 
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w tys. z�á

Zmiana wska�(nika

 + poprawa, -pogorszenie

2 3 4 5 6

1. Wska�(nik zyskowno��ci sprzeda�*y    

           Zysk netto x 100 5 433 3 661
  =  ----------------------------------------------------  -------------------  ------------------- 3,76 3,59 0,17

Przychody ze sprzeda�*y 144 596 101 861

2.
Wska�(nik zyskowno��ci ogó�áem maj��tku (ROA) 

           Zysk netto x 100 5 433 3 661
 = ----------------------------  ------------------- ------------------- 2,14 1,68 0,46
     Przeci�
tny stan  maj��tku 253 567 217 881

3. Skorygowany wska�(nik zyskowno��ci ogó�áem 
maj��tku (ROA1)

Zysk netto + odsetki zap�áacone netto (tj. bez p.d.o.p.) x 
100 6 819 4 402

 = ---------------------------------------------------- ------------------- ------------------- 2,69 2,02 0,67
     Przeci�
tny stan  maj��tku 253 567 217 881

4. Wska�(nik produktywno ��ci maj��tku trwa �áego

Przychody ze sprzeda�*y 144 596 101 861

 = ----------------------------------------------------  --------------------  -------------------- 1,14 0,80 0,34

     Przeci�
tny stan produkcyjnego maj��tku trwa�áego 126 987 127 439

5.
Wska�(nik zyskowno��ci kapita�áów w�áasnych (ROE)

              zysk  netto x 100 5 433 3 661
 = ---------------------------------------------------  -------------------  ------------------- 5,14 3,99 1,15
      Przeci�
tny stan  kapita�áów  w�áasnych 105 624 91 707

6. Wska�(nik zyskowno��ci kapita�áu ca�ákowitego

              zysk netto x 100 5 433 3 661
=  ---------------------------------------------------- ........................ ........................ 2,14 1,68 0,46

       Przeci�
tny stan kapita�áu ca�ákowitego 253 567 217 881

7. Skala d�(wigni finansowej

    zyskowno���ü kapita�áów w�áasnych (poz. 5) - 
skorygowana zyskowno���ü maj��tku (poz. 3)

5,14-2,69 3,99-2,02 2,45 1,97 0,48

1 2 3 4 5 6

8. Wska�(nik pokrycia bie�*��cych zobowi��za��  
     ��rodki obrotowe x 100 127 657 83 208
 = ---------------------------  -------------------- -------------------- 120,84 129,60 -8,76
     zobowi��zania krótkoterminowe 105 642 64 206

9. Wska�(nik szybko��ci sp�áaty zobowi��za��
         ��rodki obrotowe - zapasy  x 100 85 912 54 379
 = -----------------------------------------  -------------------- -------------------- 81,32 84,69 -3,37
        zobowi��zania krótkoterminowe 105 642 64 206

10. Wska�(nik p�áynno��ci bardzo szybki
         ��rodki pieni�
�*ne i ich ekwiwalenty  x 100 1 846 2 533
 = -----------------------------------------  -------------------- -------------------- 1,75 3,95 -2,20
        zobowi��zania krótkoterminowe 105 642 64 206

11. Wska�(nik obrotu nale�*no��ci w razach
Przychód ze sprzeda�*y 144 596 101 861

 = ---------------------------------------------  -------------------- -------------------- 2,71 2,20
 Przeci�
tny stan nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug minus 

VAT 53 319 46 295
12. Wska�(nik obrotu nale�*no��ci w dniach

      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 = -----------------------------------------  ------------------- ------------------- 67 82 15
Wska�(nik obrotu nale�*no��ci w razach 2,71 2,20

za okres od 
1.01.2006r. do 
30.06.2006r.

za okres od 
1.01.2007r. do 
30.06.2007r.

za okres od 
1.01.2006r. do 
30.06.2006r.

1

WSKA�' NIKI ZYSKOWNO ��CI

WSKA�' NIKI P �àYNNO��CI  FINANSOWEJ

              Za�á��cznik Nr 2 

Wska�(niki zyskowno ��ci , p �áynno ��ci finansowej i wyp �áacalno ��ci 

Rodzaj wska�(nika i sposób wyliczenia

Kwoty Wska�(nik 
za okres od 

1.01.2007r. do 
30.06.2007r.



13. Wska�(nik obrotu zobowiazaniami w razach
Koszt w�áasny sprzeda�*y 133 576 98 350

 = ---------------------------------------------------------  ------------------- ------------------- 2,78 2,25
Przeci�
tny stan zobowi��za�� z tytu�áu dostaw i us�áug 

minus VAT 48 037 43 687

14. Wska�(nik obrotu zobowi��zaniami w dniach
      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 =  ------------------------------  ------------------- ------------------- 65 80 15
Wska�(nik obrotu zobowiazaniami w razach 2,78 2,25

15. Wska�(nik obrotu zapasami w razach
             Zu�*ycie materia�áów 96 647 73 525
 = ---------------------------------------  ------------------ ------------------ 4,05 7,28
Przeci�
tny stan zapasów materia�áów 23 886 10 105

16. Wska�(nik obrotu zapasami w dniach
      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 365
 = --------------------------------  ------------------ ------------------ 45 50 5
Wska�(nik obrotu zapasami materia�áów w razach 4,05 7,28

17. Wska�(nik obrotu zapasami w razach
Przychód ze sprzeda�*y produktów 142 099 100 345
 = --------------------------------------------  ------------------ ------------------ 6,26 5,77
Przeci�
tny stan zapasów wyrobów gotowych 22 689 17 377

18. Wska�(nik obrotu zapasami w dniach
      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 = --------------------------------  ------------------ ------------------ 29 31 2
  Wska�(nik obrotu  w razach 6,26 5,77

1 2 3 4 5 6

19. Wska�(nik pokrycia odsetek zyskiem w razach
            Zysk brutto + odsetki 7 827 4 480
 = ----------------------------------  ------------------ ------------------ 5,65 6,05 -0,40
                Odsetki 1 386 741

20. Wska�(nik obci���*enia maj��tku                
zobowi��zaniami krótkoterminowymi

         Zobowi��zania krótkoterminowe x 100 69 923 66 434
 = ---------------------------------------  --------------------- --------------------- 26,86 31,07 4,21
          Maj��tek ogó�áem 260 322 213 803

21. Wska�(nik pokrycia  maj ��tku 
                kapita�áami w�áasnymi i rezerwami
         Kapita�áy w�áasne + rezerwy  x 100 122 600 104 677
 = -----------------------------------------  ------------------- ------------------- 47,10 48,96 -1,86
         Aktywa ogó�áem 260 322 213 803

22. Wska�(nik zobowi��za�� krótkoterminowych do 
kapita�áów w�áasnych

Przeci�
tne zobowi��zania krótkoterminowe x 100 100 417 69 691
 = -----------------------------------------  ------------------- ------------------- 92,69 74,51 -18,18
                  Kapita�áy w�áasne 108 340 93 538

23. Wska�(nik pokrycia zobowi��za�� 
        nadwy�*k�� finansow�� 

       Nadwy�*ka finansowa 9 934 8 202
 = -----------------------------------------  ------------------- ------------------- 0,10 0,12 -0,02
       Przeci�
tne zobowi��zania krótkoterminowe 100 417 69 691

oraz 'unettowiony' poprzez ��redni�� stawk�
 VAT która w jednostce dominuj��cej wynios�áa:

w pierwszym pó�ároczu 2006 r.         114,54%
w pierwszym pó�ároczu 2007 r.         119,77%
w jednostce zale�*nej w 2006 r.         118,90%

w pierwszym pó�ároczu 2006 r.         109,31%
w pierwszym pó�ároczu 2007 r.         120,93%
w jednostce zale�*nej w 2006 r          121,70%

WSKA�' NIKI WYP �àACALNO ��CI

Przeci�
tny stan nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug zosta�á urealniony poprzez doprowadzenie do stanu brutto - odwrócenie odpisów aktualizuj��cych

Przeci�
tny stan zobowi��za�� z tyt. dostaw i us�áug zosta�á skorygowany o warto���ü zobowi��za�� wg uk�áadu s��dowego jednostki dominuj��cej oraz 'unettowiony' ��redni��
stawk�� podatku VAT, która w jednostce dominuj��cej wynios�áa:



Za�á��cznik nr 3

w tys. z�á.

g�áówna odsetki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Stan na pocz��tek okresu 958 46 949 6 162 83 8 953 2 464 38 19 653

2
Odpisy z tytu�áu aktualizacji 
wyceny

0 0 43 122 70 x x x 235

3 Utworzenie rezerwy x x x x 381 322 2 496 3 199

Razem ( 2 + 3 + 4 ) 0 0 43 122 70 381 322 2 496 3 434

4 Wykorzystanie 0 0 0 1 595 23 30 326 38 2 012

5
Ustanie przyczyn, dla 
których dokonano:

0 0 8 0 0 0 0 0 8

a)    odpisów 0 0 8 0 0 0 0 0 8

b)    utworzenie rezerw 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Rozwi��zanie odpisów na 
skutek sp�áaty nale�*no��ci

0 46 0 23 3 x x x 72

7 Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem (4 + 5 + 6 + 7) 0 46 8 1 618 26 30 326 38 2 092

8 Stan na koniec okresu 958 0 984 4 666 127 9 304 2 460 2 496 20 995

Rezerwa na 
��wiadczenia 
emerytalne i 

podobne

Pozosta�áe 
rezerwy

Razem

Stan odpisów z tytu�áu aktualizacji wyceny aktywów oraz rezerw na zobowi��zania
wed�áug stanu na dzie�� 30.06.2007 r.

Lp. Tre ���ü
Nale�*no��ci 
d�áugotermi-

nowe

Aktywa 
finansowe

Zapasy 
��rodków 

obrotowych

Rezerwa na 
podatek 

odroczony

Nale�*no���ü
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Grupa Kapita�áowa „Ferrum”  S.A.  
Rozszerzone skonsolidowane pó�ároczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesi�
cy ko��cz��cych si�
 30 czerwca 2007 roku 

 (w tysi��cach z�áotych, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Komisja Nadzoru Finansowego 1

     SKONSOLIDOWANY  BILANS                      
 

 Nota Stan na 
30.06.2007r. 

Stan na 
31.12.2006r. 

AKTYWA    
    
I. Aktywa trwa �áe  132 665 131 910 
1. Warto��ci niematerialne 1 31 9 
2. Rzeczowe aktywa trwa�áe 2 a,b 127 347  126 587 
3. Aktywa z tytu�áu odroczonego 
podatku dochodowego 3 

5 123 4 772 

4. Aktywa finansowe    
5. Nale�*no��ci d�áugoterminowe 4 164 542 
II. Aktywa obrotowe  127 657 114 901 
1. Zapasy 5 41 745 57 848 
2. Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i us�áug 4 73 431 52 483 
3. Pozosta�áe nale�*no��ci 4 10 571 3 877 
4. Pochodne instrumenty finansowe  64  
5. ��rodki pieni�
�*ne i ich ekwiwalen-
ty 

6 1 846 693 

    
A k t y w a   r a z e m  260 322 246 811 
    
PASYWA    
    
I. Kapita �á w�áasny 7 108 340 102 907 
1. Kapita�á akcyjny 8 37 919 37 919 
2. Kapita�á zapasowy  66 435 54 593 
3. Niepodzielony wynik finansowy  -1 447 -2 889 
4. Zysk (strata) netto  5 433 13 284 
    
II. Zobowi��zania d�áugoterminowe 9,10 42 976 47 525 
1. Rezerwa z tytu�áu odroczonego 
podatku dochodowego 

3 9 304 8 953 

2. D�áugoterminowe rezerwy na  
zobowi��zania 

10a 1 842 1 856 

3. Kredyty i po�*yczki 10b 5 188 8 965 
4. Zobowi��zania  11 26 642 27 751 
    
III. Zobowi��zania krótkoterminowe 9,11 109 006 96 379 
1. Krótkoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 

11a 3 114 646 

2. Kredyty i po�*yczki 11b 35 719 21 740 
3. Zobowi��zania z tytu�áu dostaw i 
us�áug 

11 58 855 62 937 

4. Pochodne instrumenty finansowe 11 250 542 
5. Pozosta�áe zobowi��zania 11 11 068 10 514 
    
P a s y w a  r a z e m  260 322 246 811 
    
Warto���ü ksi�
gowa 7 108 340 102 907 
Liczba akcji (w szt.)  12 271 626 12 271 626 
Warto���ü ksi�
gowa na jedn�� akcj�
 (w 
z�á) 

7 8,83 8,38 

 
 
 



Grupa Kapita�áowa „Ferrum”  S.A.  
Rozszerzone skonsolidowane pó�ároczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesi�
cy ko��cz��cych si�
 30 czerwca 2007 roku 

 (w tysi��cach z�áotych, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Komisja Nadzoru Finansowego 2

SKONSOLIDOWANY  RACHUNEK ZYSKÓW  I STRAT 
 

 Nota 
Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2007r. 

Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2006r. 

    
Dzia�áalno���ü kontynuowana    
I. Przychody  ze sprzeda�*y  12c 144 596 101 861 
1. Przychody ze sprzeda�*y pro-
duktów 

12a 142 099 100 345 

2. Przychody ze sprzeda�*y towa-
rów i materia�áów 

12b 2 497 1 516 

    
II. Koszt w�áasny sprzeda�*y 13 128 893 91 904 
 1. Koszt w�áasny sprzedanych 
produktów  

13 126 568 90 765 

2. Warto���ü sprzedanych towarów 
i materia�áów  

13 2 325 1 139 

    
III. Zysk brutto ze sprzeda�*y  15 703 9 957 
    
IV. Pozosta�áe przychody opera-
cyjne 

14 1 100 1 300 

    
V. Koszty sprzeda�*y 13 3 735 1 392 
    
VI. Koszty ogólnego zarz��du 13 5 947 5 054 
    
VII. Pozosta�áe koszty operacyjne 15 a,b 923 1 741 
    
VIII. Zysk z dzia �áalno��ci ope-
racyjnej 

 6 198 3 070 

    
IX. Przychody finansowe 16 1 651 1 465 
    
X. Koszty finansowe 17 1 408 796 
    
XI. Zysk  brutto   6 441 3 739 
    
XII. Podatek dochodowy  1 008 78 
    
XIII. Zysk  netto z dzia�áalno��ci 
kontynuowanej 

 5 433 3 661 

    
��rednia wa�*ona liczba akcji 
zwyk�áych 

 12 271 626 12 271 626 

Zysk (strata) na jedn�� akcj�
 
zwyk�á�� (w z�á) 

18 0,44 0,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupa Kapita�áowa „Ferrum”  S.A.  
Rozszerzone skonsolidowane pó�ároczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesi�
cy ko��cz��cych si�
 30 czerwca 2007 roku 

 (w tysi��cach z�áotych, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Komisja Nadzoru Finansowego 3

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM  
KAPITALE W �àASNYM 

 
 

Kapita �á ak-
cyjny 

Kapita �á zapa-
sowy 

Zysk (strata)   
z lat ubieg�áych 

i roku bie�*��cego

Kapita �á w�áasny 
razem 

     
1 stycznia 2006 37 919 38 210 13 748 89 877 
podzia�á zysku za 2005  16 384 -16 384  
zysk netto za I pó�árocze 2006   3 661 3 661 
30 czerwca 2006 37 919 54 593 1 026 93 538 
zysk netto za II pó�árocze 2006   9 623 9 623 
31 grudnia 2006 37 919 54 593 10 395 102 907 
1 stycznia 2007 37 919 54 593 10 395 102 907 
podzia�á zysku za 2006  11 842 -11 842  
Zysk netto za I pó�árocze 2007   5 433 5 433 
30 czerwca 2007 37 919 66 435 3 986 108 340 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK  PRZEP �àYWÓW  PIENI �	�) NYCH 

 

 
Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2007r. 

Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2006r. 

   
A. Przep�áywy ��rodków pieni�
�*-
nych z dzia�áalno��ci operacyjnej 

  

I. Zysk (strata) netto 5 433 3 661 
II. Korekty razem -7 379 4 407 
1. Amortyzacja 4 501 4 541 
2. Odsetki i udzia�áy w zyskach 66 -99 
3. (Zysk) strata z dzia�áalno��ci in-
westycyjnej 

60 -858 

4. Zmiana stanu rezerw 2 805 807 
5. Zmiana stanu zapasów 16 103 2 696 
6. Zmiana stanu nale�*no��ci -25 058 704 
7. Zmiana stanu zobowi��za��  wy-
j��tkiem po�*yczek i kredytów 

-5 506 -3 094 

8. Zmiana stanu aktywu z tytu�áu 
podatku odroczonego 

-350 -303 

9. Inne korekty 0 13 
III. Przep�áywy pieni�
�*ne netto z 
dzia�áalno��ci operacyjnej (I+/-II) – 
metoda po��rednia 

-1 946 8 068 

B. Przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych 
dzia�áalno��ci inwestycyjnej 

  

I. Wp�áywy 471 1 035 
1. Zbycie warto��ci niematerialnych 
prawnych oraz rzeczowych akty-
wów trwa�áych 

471 1 035 

2. Inne wp�áywy inwestycyjne   
II. Wydatki 6 499 2 293 
1. Nabycie warto��ci niematerial-
nych prawnych oraz rzeczowych  
aktywów trwa�áych 

6 499 2 293 

2. Inne wydatki inwestycyjne   
III. Przep�áywy pieni�
�*ne netto z 
dzia�áalno��ci inwestycyjnej (I-II) 

-6 028 -1 258 
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C. Przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych 
z dzia�áalno��ci finansowej 

  

I. Wp�áywy 16 477 4 412 
1.Wp�áywy netto z emisji akcji   
2. Kredyty i po�*yczki 16 468 4 412 
3. Inne wp�áywy finansowe 9  
II. Wydatki 7 350 13 964 
1. Sp�áaty kredytów i po�*yczek 5 893 12 790 
2. P�áatno��ci zobowi��za�� z tytu�áu 
umów leasingu finansowego 

185 61 

3. Odsetki 694 535 
4. Inne wydatki finansowe 578 578 
III. Przep�áywy pieni�
�*ne netto z 
dzia�áalno��ci finansowej (I-II) 

9 127 -9 552 

D. Przep�áywy pieni�
�*ne netto, 
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 

1 153 -2 742 

E. Bilansowa zmiana stanu ��rod-
ków pieni�
�*nych, w tym: 

1 153 -2 742 

- zmiana stanu ��rodków pieni�
�*-
nych z tytu�áu ró�*nic kursowych 

  

F. ��rodki pieni�
�*ne na pocz��tek 
okresu 

693 5 275 

G. ��rodki pieni�
�*ne na koniec 
okresu (F+/-D), w tym: 

1 846 2 533 
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INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJ �	 TYCH ZASADACH RACHUNKOWO ��CI 
ORAZ INNE INFORMACJE OBJA ��NIAJ �� CE 

 
 

I. ZASADY RACHUNKOWO ��CI 
 

1. Grupa kapita�áowa „Ferrum” S.A. 

Podstawowe informacje o podmiocie dominuj��cym, sporz��dzaj��cym skonsolidowane 
sprawozdania finansowe:   
- nazwa: "Ferrum" Spó�áka Akcyjna (do 24.01.2005r. "Huta Ferrum" S.A) 
- siedziba: kraj Polska, woj. ��l��skie, powiat Miasto Katowice, gmina Miasto Katowice, 
miejscowo���ü Katowice, 
- adres: ul. Porcelanowa, nr 11, kod 40-246, poczta Katowice, 
- s��d rejestrowy: S��d Rejonowy w Katowicach Wydzia�á Gospodarczy Krajowego Rejestru                        
.  S��dowego, 
- numer KRS: 0000063239, 
- podstawowa dzia�áalno���ü wg PKD: 2722Z Produkcja rur stalowych, 
- sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: Przemys�á Metalowy,  
 
Podmiot dominuj��cy zosta�á utworzony w wyniku przekszta�ácenia przedsi�
biorstwa pa��-
stwowego Huta "Ferrum" w jednoosobow�� spó�ák�
 Skarbu Pa��stwa w oparciu o art.7 
ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 8 marca 1995r. na czas nie-
okre��lony,  
  
W sk�áad spó�áki nie wchodz�� wewn�
trzne jednostki organizacyjne, które samodzielnie spo-
rz��dzaj�� sprawozdania finansowe. 

„Ferrum” S.A. jest jednostk�� dominuj��c�� i sporz��dza skonsolidowane sprawozdania fi-
nansowe. W sk�áad grupy kapita�áowej wchodz�� nast�
puj��ce spó�áki: 
- „Ferrum” S.A. podmiot dominuj��cy, 
- „Z.K.S. Ferrum” sp. z o.o – podlega konsolidacji 
 
 „Ferrum” S.A. posiada 100% udzia�áów i 100% g�áosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników  w „Zak�áadzie Konstrukcji Spawanych Ferrum” sp. z o.o. 
 
„Ferrum” S.A. oraz jednostka zale�*na nie zawar�áy umowy o utworzeniu podatkowej grupy 
kapita�áowej.  
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres bie�*��cy od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 roku 
oraz dane porównywalne za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku. 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta�áo sporz��dzone przy za�áo�*eniu kontynuowania 
dzia�áalno��ci gospodarczej przez spó�áki: „Ferrum” S.A. i „Zak�áad Konstrukcji Spawanych 
Ferrum” sp. z o.o. w daj��cej si�
 przewidzie�ü przysz�áo��ci. 
Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda�� Spó�áki za poprzednie okresy nie 
zawiera�áy zastrze�*e��. 
 

2.Sk�áad Zarz��du „Ferrum” S.A. oraz Rady Nadzorczej „Ferrum” S.A. 

Sk�áad Zarz��du "Ferrum" S.A. na dzie�� 30.06.2007 roku by�á nast�
puj��cy : 
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- Jan Waszczak               -      Prezes Zarz��du, 
- Tadeusz  Kaszowski     -      Wiceprezes Zarz��du,  

Sk�áad Rady Nadzorczej "Ferrum" S.A. na dzie�� 30.06.2007 roku by�á nast�
puj��cy : 

- Miterski Konrad              -   Przewodnicz��cy rady nadzorczej,                                                              
- Wo�(niak Jerzy                 -   Zast�
pca przewodnicz��cego rady nadzorczej,                                              
- Bajor S�áawomir                -  Sekretarz rady nadzorczej,                                                                         
- Krawczyk Andrzej           -  Cz�áonek rady nadzorczej,                                                                      
- Czech Dariusz                  -  Cz�áonek rady nadzorczej. 

3. Podstawa opracowania  

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Ferrum”S.A. zosta�áo przygotowane 
zgodnie z Mi�
dzynarodowym Standardem Rachunkowo��ci 34. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  zosta�áo sporz��dzone w tysi��cach polskich z�áo-
tych . Jako walut�
 funkcjonaln�� przyjmuje si�
 PLN. 

4.Metody wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz przychodów i kosztów 
 
Przyj�
te zasady rachunkowo��ci s�� zgodne z zasadami stosowanymi przy opracowywaniu 
rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok zako��czony 31 grudnia 2006 roku. 
 
Warto ��ci niematerialne  

Warto��ci niematerialne ujmuje si�
 w ksi�
gach wed�áug cen ich nabycia lub poniesionych 
na nie kosztów. 
Stosowane roczne stawki amortyzacyjne dla warto��ci niematerialnych s�� nast�
puj��ce: 
 -koszty prac rozwojowych w ci��gu - 3 lat, 
 -licencje, prawa autorskie i oprogramowanie komputerowe w ci��gu - 2 lat, 
 -pozosta�áych warto��ci niematerialnych w ci��gu - 5 lat 
 
W bilansie warto��ci niematerialne wykazywane s�� w warto��ci netto, to znaczy w warto��ci 
pocz��tkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. MSR 38. 
 
Rzeczowe aktywa trwa�áe 
 
Ewidencj�
 rzeczowych aktywów trwa�áych prowadzi si�
 wed�áug ich warto��ci pocz��tkowej, 
która stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia. 
Warto���ü pocz��tkow�� ��rodka trwa�áego powi�
kszaj�� koszty jego ulepszenia (przebudowy, 
rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji). 
Rzeczowe aktywa trwa�áe umarzane s�� wed�áug stawek w zale�*no��ci od klasyfikacji rodza-
jowej ��rodka trwa�áego - wed�áug metody liniowej od miesi��ca nast�
pnego po miesi��cu 
przyj�
cia do eksploatacji z uwzgl�
dnieniem okresu ich ekonomicznej u�*yteczno��ci . 
W bilansie, ��rodki trwa�áe wykazane s�� w warto��ci netto, to znaczy w warto��ci pocz��tko-
wej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne oraz  odpisy aktualizu-
j��ce z tytu�áu utraty warto��ci. Wobec braku szczegó�áowych regulacji wg MSSF-MSR  pra-
wo wieczystego u�*ytkowania gruntów  jest ujmowane w pozycjach pozabilansowych w 
warto��ci wynikaj��cych z wyceny b�
d��cej podstaw�� do naliczenia op�áat za wieczyste u�*yt-
kowanie i  nie podlega amortyzacji.                                                                                                                
Dokonano przeszacowania ��rodków trwa�áych do warto��ci rynkowej oraz uznano t�
 war-
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to���ü jako koszt  na dzie�� 1 stycznia 2004 roku, który jest dniem przej��cia na stosowanie 
MSSF. MSR 16. 

Przyk�áadowe okresy u�*ytkowania s�� nast�
puj��ce: 
-prawo wieczystego u�*ytkowania gruntu – 20 lat 
-budynki 20 – 40 lat 
-obiekty in�*ynierii l��dowej 14 – 20 lat 
-urz��dzenia techniczne i maszyny 3 - 13 lat 
-��rodki transportu 3 – 7 lat 
-komputery i instalacje komputerowe 3 lata 
 
Inwestycje d�áugoterminowe 
 
Udzia�áy (akcje) i nabyte papiery warto��ciowe na dzie�� nabycia wycenia si�
 wed�áug ich 
cen nabycia. Na dzie�� bilansowy udzia�áy i d�áugoterminowe papiery warto��ciowe wycenia 
si�
 wed�áug skorygowanej ceny nabycia  z uwzgl�
dnieniem odpisów spowodowanych 
trwa�á�� utrat�� ich warto��ci. 
 
Zapasy 
 
Rozchody oraz stany zapasów materia�áów wycenia si�
 na poziomie cen zakupu z 
uwzgl�
dnieniem metody pierwsze wesz�áo, pierwsze wysz�áo (FIFO). Produkcja nie zako��-
czona jest wyceniana wed�áug technicznego kosztu wytworzenia z tym, �*e je�*eli rzeczywi-
sty koszt wytworzenia (zgodnie z obowi��zuj��c�� zasad�� wyceny) jest wy�*szy od ceny 
sprzeda�*y netto, ró�*nica podlega na koniec roku odpisaniu w ci�
�*ar kosztów operacyj-
nych. 
Produkty gotowe s�� wyceniane wed�áug technicznego kosztu wytworzenia, za�� wycen�
 
rozchodów wyrobów gotowych dokonuje si�
 wed�áug cen przeci�
tnych tj: w wysoko��ci 
��redniej wa�*onej rzeczywistego kosztu wytworzenia stanu produktów na pocz��tek okresu 
sprawozdawczego i ich przychodów z produkcji w ci��gu tego okresu sprawozdawczego. 
Techniczny koszt wytworzenia nie zawiera aktywowanych kosztów finansowania ze-
wn�
trznego. 
W bilansie zapasy s�� wykazywane w warto��ci netto, po pomniejszeniu o kwot�
 z tytu�áu 
aktualizacji warto��ci zapasów. MSR 2. 
 
Nale�*no��ci, roszczenia oraz zobowi��zania 
 
Nale�*no��ci, roszczenia i zobowi��zania w walucie polskiej wyceniane s�� w warto��ci wy-
magaj��cej zap�áaty i zwi�
kszone o odsetki za przekroczenie terminu zap�áaty z uwzgl�
dnie-
niem zasady ostro�*nej wyceny, a wi�
c pomniejszone o aktualizacj�
 nale�*no��ci w zwi��zku 
z ryzykiem nie��ci��galno��ci. 
W przypadku nale�*no��ci i zobowi��za�� dotycz��cych dzia�áalno��ci inwestycyjnej, za okres 
realizacji inwestycji, ró�*nice kursowe ustalone przy zap�áacie oraz na dzie�� bilansowy od-
noszone s�� w ci�
�*ar kosztów ��rodków trwa�áych. MSR 39. 
 
Rezerwy na zobowi��zania 
 
Rezerwy tworzy si�
 na pewne lub o du�*ym stopniu prawdopodobie��stwa przysz�áe zobo-
wi��zania, ,które w przysz�áo��ci mog�� spowodowa�ü wyp�áyw aktywów generuj��cych korzy-
��ci ekonomiczne oraz których kwot�
 mo�*na w sposób wiarygodny oszacowa�ü. Warto���ü 
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utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzie�� bilansowy  celem skorygowania do wy-
soko��ci szacunków odpowiadaj��cych stanowi wiedzy na  ten dzie��. MSR 37. 
  
��rodki pieni �
�*ne 

��rodki pieni�
�*ne w bilansie obejmuj�� ��rodki pieni�
�*ne w kasie, na rachunkach banko-
wych oraz lokaty. 
Krajowe ��rodki pieni�
�*ne wykazuje si�
 w warto��ci nominalnej. MSR 39. 

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych 
 
Aktywa z tytu�áu podatku dochodowego. 

Grupa kapita�áowa ustala aktywa z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego w zwi��zku z 
wyst�
powaniem przej��ciowych ró�*nic mi�
dzy wykazywan�� wg MSR warto��ci�� aktywów i 
pasywów a ich warto��ci�� podatkow�� oraz strat�� mo�*liw�� do odliczenia w przysz�áo��ci. Ak-
tywa z tytu�áu podatku odroczonego ustala si�
 w wysoko��ci kwoty przewidzianej w przy-
sz�áo��ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi��zku z ujemnymi ró�*nicami przej-
��ciowymi, które spowoduj�� w przysz�áo��ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku do-
chodowego oraz straty mo�*liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro�*no��ci. 

Rezerwa z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego. 

Grupa kapita�áowa tworzy rezerw�
 z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego w zwi��zku 
z wyst�
powaniem dodatnich ró�*nic przej��ciowych mi�
dzy wykazywan�� wg MSR warto��ci�� 
aktywów i pasywów a ich warto��ci�� podatkow��. Rezerw�
 z tytu�áu podatku odroczonego 
tworzy si�
 w wysoko��ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj��cej w przysz�áo��ci zap�áaty, 
w zwi��zku z dodatnimi ró�*nicami przej��ciowymi, które spowoduj�� w przysz�áo��ci zwi�
k-
szenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko��ci aktywów i 
rezerwy z tytu�áu podatku dochodowego uwzgl�
dnia si�
 stawki podatku dochodowego obo-
wi��zuj��ce w roku powstania obowi��zku podatkowego. MSR 12. 

Kredyty i po �*yczki 
 
Krajowe kredyty bankowe i po�*yczki na dzie�� bilansowy wycenia si�
 w skorygowanej 
cenie nabycia. Na dzie�� nabycia kredyty bankowe i po�*yczki w walutach obcych ustala 
si�
 w warto��ci nominalnej, przeliczonej na z�áote polskie wed�áug kursu kupna zakupu usta-
lonego dla danej waluty przez bank, z którego us�áug korzysta grupa. Na dzie�� bilansowy 
przeliczenia oparte s�� o ��redni kurs ustalony przez Prezesa NBP z ostatniego dnia okresu 
obrotowego. MSR 39. 
  
Przychody i koszty 
 
Przychody ze sprzeda�*y obejmuj�� nale�*ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda�*y, pomniejszo-
ne o nale�*ny podatek od towarów i us�áug (VAT).Przychody s�� rozpoznawane wówczas 
gdy : 
-znana jest wiarygodna warto���ü przychodu ze sprzeda�*y,                                                                    
-zako��czenie transakcji na dzie�� sporz��dzenia bilansu mo�*e zosta�ü wiarygodnie okre��lo-
na,                                                                                                                                 -
istnieje prawdopodobie��stwo, �*e podmioty grupy osi��gn�� ekonomiczne korzy��ci w wyni-
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ku    realizacji transakcji.                                                                                                                     
W spó�áce prowadzi si�
 ewidencj�
 kosztów w uk�áadzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 
Sporz��dza si�
 porównawczy rachunek zysków i strat. Zgodnie z zasadami ostro�*nej wy-
ceny spó�áka ewidencjonuje wszelkie pozosta�áe koszty operacyjne (tak�*e jeszcze nie ponie-
sione) i wy�á��cznie niew��tpliwe pozosta�áe przychody operacyjne. MSR 18. 

Zysk lub strata netto na akcj�
 

Zysk lub straty netto na akcj�
 dla ka�*dego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zy-
sku lub straty netto za dany okres przez ��rednio wa�*on�� liczb�
 akcji w danym okresie 
sprawozdawczym. Rozwodniony zysk lub strat�
 na jedn�� akcj�
 jest obliczany poprzez po-
dzielenie zysku lub straty netto za dany okres przez ��rednio wa�*on�� liczb�
 akcji w danym 
okresie sprawozdawczym skorygowan�� o ��rednio wa�*on�� ilo���ü dodatkowych akcji zwy-
k�áych.  

5. Nowe standardy rachunkowo��ci i interpretacje KIMSSF 

Na dzie�� sporz��dzenia niniejszych sprawozda�� finansowych grupa kapita�áowa jest w trak-
cie analizy wp�áywu zastosowania nowych standardów i ich interpretacji.  

Zdaniem Zarz��du opublikowane standardy i ich interpretacje nie wp�áyn�� na sprawozdania 
finansowe oraz sytuacj�
 finansow�� grupy. 

6. Informacja o kursach EURO przyj�
tych do przeliczenia 

Sprawozdanie finansowe zosta�áo sporz��dzone z uwzgl�
dnieniem Rozporz��dzenia Rady 
Ministrów z dnia 19 pa�(dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie�*��cych i okreso-
wych przekazywanych przez emitentów papierów warto��ciowych (Dz.U. Nr 209, poz. 
1744 ). 
  
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów  oraz rachunku zysków i strat przelicza  si�
 na 
EURO z uwzgl�
dnieniem  nast�
puj��cych kursów: 

                                                                                                                                                                  
1) kursu obowi��zuj��cego na ostatni dzie�� ka�*dego okresu 
 
31.12.2006r.-kurs og�áoszony przez NBP - tabela 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006 tj 
3,8312 z�á 
30.06.2007r. – kurs og�áoszony przez NBP – tabela 125/A/NBP/2007 z dnia 29.06.2007 tj. 
3,7658 z�á 

2) kursu ��redniego w ka�*dym okresie, obliczonego jako ��rednia arytmetyczna kursów 
obowi��zuj��cych na ostatni dzie�� ka�*dego miesi��ca w danym okresie: 
 
2006r. – 3,9002 z�á 
2007r. – 3,8486 z�á 
 
3) najwy�*szego i najni�*szego kursu w ka�*dym okresie: 
 
a) najwy�*szy kurs: 
2006r.- 4,0434 z�á - tabela 126/A/NBP/2006 z dnia 30.06.2006r. 
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2007r.- 3,9320 z�á - tabela 22/A/NBP/2007 z dnia 31.01.2007r. 
 
b) najni�*szy kurs: 
2006r.- 3,7726 z�á - tabela 42/A/NBP/2006 z dnia 28.02.2006r. 
2007r.- 3,7658 z�á - tabela 125/A/NBP/2007 z dnia 29.06.2007r.  

Do przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu przyj�
to kurs obowi��zuj��cy na ostatni 
dzie�� ka�*dego okresu, czyli na dzie�� - 31.12.2006 roku - 1 EUR = 3,8312 PLN, na 
30.06.2007 roku - 1 EUR = 3,7658 PLN. 
 
Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat przyj�
to kurs ��redni w 
okresie (��redni�� arytmetyczn�� kursów obowi��zuj��cych na ostatni dzie�� ka�*dego miesi��-
ca), czyli za 6 miesi�
cy 2006 rok - 1EUR=3,9002 PLN, a za 6 miesi�
cy 2007 rok - 
1EUR=3,8486 PLN.  

 
Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku przep�áywu ��rodków pieni�
�*nych przy-
j�
to kurs ��redni w okresie (��redni�� arytmetyczn�� kursów obowi��zuj��cych na ostatni dzie�� 
ka�*dego miesi��ca), czyli za 6 miesi�
cy 2006 rok - 1EUR=3,9002 PLN, a za 6 miesi�
cy 
2007 rok - 1EUR=3,8486 PLN.  
 
Wybrane dane finansowe spó�áka dominuj��ca przedstawi�áa w cz�
��ci tabelarycznej za    
2007 r. w porównywalnych okresach sprawozdawczych. 
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II. DODATKOWE INFORMACJE OBJA ��NIAJ �� CE 
 

I. 
 
 
 Nota 1  
 

Warto ��ci niematerialne 
Koszty zako��czo-
nych prac rozwo-
jowych 

Inne warto��ci nie-
materialne - opro-
gramowanie 

Razem warto��ci 
niematerialne 

Warto���ü brutto na pocz��tek 
okresu 

483 636 1 119 

Zwi�
kszenia  38 38 
Zmniejszenia    
Warto���ü brutto na koniec okresu 483 674 1 157 
Umorzenie na pocz��tek okresu 482 628 1 110 
Zwi�
kszenie  16 16 
Umorzenie na koniec okresu 482 644 1 126 
Warto���ü netto na koniec okresu 1 30 31 

 
 
 
Nota 2a  
 

Rzeczowe aktywa trwa�áe 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

- grunty (w tym prawo u�*ytko-
wania wieczystego gruntu) 

593 612 

- budynki, lokale i obiekty in�*y-
nierii l��dowej i wodnej 

30 529 31 341 

- urz��dzenia techniczne i ma-
szyny 

85 465 87 867 

- ��rodki transportu 592 600 
- inne ��rodki trwa�áe 10 168 6 167 
Rzeczowe aktywa trwa�áe, razem 127 347 126 587 

  
Nota 2b 
 

Grunty (w 
tym prawo 
u�*ytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

Budynki,lokale 
i obiekty in�*y-
nierii l ��dowej i 
wodnej 

Urz��dzenia 
techniczne 
i maszyny 

��rodki 
transportu 

Inne 
��rodki 
trwa�áe 

��rodki 
trwa�áe, 
razem 

 1. WARTO���û 
POCZ�� TKOWA 
LUB WYCENA 

      

Na dzie�� 1    
stycznia 2007 

764 36 130 140 636 1 362 8 055 186 947 

a) zwi�
kszenia (z 
tytu�áu) 

 100 1 627 141 4 093 5 961 

- nak�áady na  ��rod-
ki trwa�áe  

 100 914  4 093 5 107 

- leasing   713 141  854 

b) zmniejszenia (z 
tytu�áu) 

 101 635 155 10 901 

-sprzeda�*   575   575 
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- likwidacja  101 60 99 10 270 
- inne    56  56 
Na dzie�� 30 
czerwca 2007 

764 36 129 141 628 1 348 12 138 192 007 

2. UMORZENIA       
Na dzie��    1 
stycznia  2007 

152 4 789 52 769 762 1 888 60 360 

Zmiany w roku 
obrotowym 

19 811 3 394 -6 82 4 300 

- amortyzacja za 
okres 

19 825 3 454 95 92 4 485 

- umorzenie zli-
kwidowanych 
��rodków trwa�áych 

 -14 -60 -101 -10 -185 

Na dzie�� 30 
czerwca 2007 

171 5 600 56 163 756 1 970 64 660 

3. WARTO���û 
NETTO 

      

Na dzie�� 30 
czerwca 2007 

593 30 529 85 465 592 10 168 127 347 

 
 
 
 
 
 
 
Nota 3 
 
Aktywa i re-
zerwa z tytu�áu 
odroczonego 
podatku do-
chodowego 

Stan na pocz��-
tek bie�*��cego 
okresu 

Zwi �
kszenia Zmniejszenia 
Stan na koniec 
bie�*��cego 
okresu 

     
1.Aktywa z 
tytu �áu odro-
czonego po-
datku docho-
dowego 

4 772 659 308 5 123 

- odpisy aktu-
alizuj��ce war-
to��ci aktywów 

1 035 116 101 1 050 

- ��wiadczenia 
pracownicze 731 60 57 734 

- odsetki od 
zobowi��za�� 737 186 48 875 

- ujemne ró�*ni-
ce kursowe 105 80 102 83 

- straty podat-
kowe z lat 
ubieg�áych 

2 164 217  2 381 

2. Rezerwa z 
tytu �áu odro-
czonego po-
datku docho-
dowego 

8 953 381 30 9 304 

- rezerwa na 
ró�*nice pomi�
- 7 421 363  7 784 
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dzy amortyza-
cj�� podatkow�� 
a bilansow�� 
- rezerwa z tyt. 
przeszacowania 
��rodków trwa-
�áych 

1 471   1 471 

- dodatnie 
ró�*nice kurso-
we 

61 12 30 43 

- odsetki  6  6 

 
 
 
Nota 4 a 
 
Nale�*no��ci  30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 
Nale�*no��ci d�áugoterminowe 
netto 

164 542 

Z tytu�áu dostaw i us�áug, wobec: 164 542 
Jednostek powi��zanych   
Pozosta�áych jednostek                            164 

 
542 

Odpisy aktualizuj��ce warto���ü 
nale�*no��ci 

 46 

Nale�*no��ci d�áugoterminowe 
brutto, razem 

164 588 

   
Nale�*no��ci krótkoterminowe 84 002 56 360 
Z tytu�áu dostaw i us�áug, wobec: 73 431 52 483 
Jednostek powi��zanych 7 322 76 
Pozosta�áych jednostek 66 109 52 407 
Z tytu�áu podatków, dotacji, ce�á, 
ubezpiecze�� spo�áecznych i 
zdrowotnych oraz innych 
��wiadcze�� 

1 845 637 

Rozliczenia mi�
dzyokresowe 3 283 430 
Inne 5 443 2 810 
Nale�*no��ci krótkoterminowe 
netto 

84 002 56 360 

Odpisy aktualizuj��ce warto���ü 
nale�*no��ci 

4 793 6 245 

Nale�*no��ci krótkoterminowe 
brutto, razem 

88 795 62 605 

   
Nale�*no��ci netto, razem 84 166 56 902 
Nale�*no��ci brutto, razem 88 959 63 193 

 
 
Nota 4 b 
 
Struktura walutowa nale�*no-
��ci brutto 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

W walucie polskiej 57 608 45 752 
W walutach obcych (wg walut i 
po przeliczeniu na z�á) 

21 476 17 441 

- jednostka/waluta   tys. EUR 5 190 4 551 
w tys. z�áotych 19 757 17 439 
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- jednostka/waluta tys. HUF  120 
  w tys. z�áotych  2 
- jednostka/waluta tys. DKK 3  
  w tys. z�áotych 1 719  
Nale�*no��ci brutto, razem 79 084 63 193 

 
Nota 4 c 
 
Zmiana stanu odpisów aktu-
alizuj ��cych warto���ü nale�*no��ci  30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

Stan na pocz��tek okresu 6 291 8 338 
Zwi�
kszenia (z tytu�áu) 192 229 
- na nale�*no��ci 122 53 
- na odsetki od nale�*no��ci 70 75 
- inne  101 
Zmniejszenia (z tytu�áu) 1 690 2 276 
- zap�áata nale�*no��ci 69 14 
- zap�áata not odsetek 3 145 
- umorzenie nale�*no��ci  2 117 
- inne 1 618  
Stan odpisów  aktualizuj��cych 
warto���ü nale�*no��ci na koniec 
okresu 

4 793 6 291 

 
Nota 4 d 
 
Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug (brutto) – o pozosta�áym 
od dnia bilansowego okresie 
sp�áaty: 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

a) do 1 miesi��ca 33 218 18 681 
b) powy�*ej 1 miesi��ca do 3 
miesi�
cy 

25 510 10 932 

c) powy�*ej  3 miesi�
cy do 6 
miesi�
cy 

357 14 129 

 d) powy�*ej 6 miesi�
cy do 1 
roku 

44  

e) powy�*ej 1 roku 164 542 
f) nale�*no��ci przeterminowane 16 601 10 977 
Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug, razem (brutto) 

75 894 55 261 

g) odpisy aktualizuj��ce warto���ü 
nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug 

2 299 2 236 

Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug, razem (netto) 

73 595 53 025 

 
 
Nota 4 e 
 
Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug, przeterminowane (brut-
to) – z podzia�áem na nale�*no-
��ci niesp�áacone w okresie: 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

a) do 1 miesi��ca 12 855 7 908 
b) powy�*ej 1 miesi��ca do 3 
miesi�
cy 

1 603 766 

c) powy�*ej  3 miesi�
cy do 6 
miesi�
cy 

12 210 
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 d) powy�*ej 6 miesi�
cy do 1 
roku 

8 82 

e) powy�*ej 1 roku 2 122 2 011 
f) nale�*no��ci przeterminowane 16 601 10 977 
g) odpisy aktualizuj��ce warto���ü 
nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug, przeterminowane 

2 157 2 152 

Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug przeterminowane, ra-
zem (netto) 

14 444 8 825 

 
Nota  5 
 
Zapasy 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 
   
Materia�áy 19 158 28 613 
Pó�áprodukty i produkty w toku 4 483 1 957 
Produkty gotowe 18 099 27 278 
Towary 5  
Zapasy razem, netto 41 745 57 848 
   
Odpisy aktualizuj��ce: 984 949 
Materia�áy 866 831 
Pó�áprodukty i produkty w toku 118 118 
Produkty gotowe   
Towary   
Zapasy razem, brutto 42 729 58 797 

 
Nota 6 
 
��rodki pieni �
�*ne i ich ekwiwa-
lenty 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

w walucie polskiej 1 542 181 
w walutach obcych (wg walut i 
po przeliczeniu na z�á) 

304 512 

- jednostka/waluta   tys. EUR 80 133 
  w tys. z�áotych 304 512 
��rodki pieni �
�*ne razem 1 846 693 

 
Nota 7 
 
Warto ���ü ksi�
gowa akcji 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 
Kapita�á akcyjny 37 919 37 919 
Kapita�á zapasowy 66 435 54 593 
Niepodzielony wynik finansowy -1 447 -2 889 
Zysk netto 5 433 13 284 
Warto ���ü ksi�
gowa  akcji 108 340 102 907 
Warto���ü ksi�
gowa na jedn�� 
akcj�
 (w z�á) 

8,83 8,39 
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Nota 8 
 

Struktura kapita�áu akcyjnego 
 

Seria/emisja Rodzaj 
akcji 

Liczba akcji Warto���ü se-
rii/emisji wg 
warto��ci nomi-
nalnej 

Data rejestracji Prawo do dywi-
dendy (od daty) 

A Zwyk�áe 4 314 000 13 330 260 01-06-1995 06-05-1999 
B Zwyk�áe 3 000 000 9 270 000 28-04-1997 06-05-1999 
C Zwyk�áe 3 074 433 9 499 998 19-09-2003 01-01-2003 
D Zwyk�áe 1 883 193 5 819 066 20-05-2005 01-01-2005 
Liczba 
akcji, razem 

 12 271 626    

Kapita�á 
zak�áadowy, 
razem 

  37 919 324   

Warto���ü 
nominalna 
jednej akcji 
(w z�á) 

3,09     

 
 
Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Warto���ü serii emi-

sji wg warto��ci 
nominalnej 

% Udzia�á 

NYSTAL S.A zwyk�áe 3 220 534 9 951 26,2% 
„B.S.K. Return” 
Sp. z o.o. 

zwyk�áe 2 824 480 8 728 23,0% 

Piotr Wolnicki zwyk�áe 905 602 2 798 7,4% 
Bank 
Gospod.Krajowego 

zwyk�áe 686 983 2 123 5,6% 

Józef J�
druch wraz 
z „Colloseum” Sp. 
z o.o. 

zwyk�áe 684 228 2 114 5,6% 

Pozostali zwyk�áe 3 949 799 12 205 32,2% 
 
Nota 9 
 
Struktura walutowa zobowi��-
za��  

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

a) w walucie polskiej 132 637 143 854 
b) w walutach obcych (wg walut 
i po przeliczeniu na z�á) 

19 345 50 

- w walucie EUR 5 095 12 757 
po przeliczeniu na tys.z�á 19 344 49 192 
- w walucie CZK   
po przeliczeniu na tys.z�á   
- w walucie USD 1 349 
po przeliczeniu na tys.z�á 10 1 009 
Zobowi��zania razem 151 982 143 904 

 
Nota 10 
 

Zobowi��zania d�áugotermino-
we 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

Rezerwa z tytu�áu odroczonego 
podatku dochodowego 

9 304 8 953 

D�áugoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 

1 842 1 856 
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Kredyty i po�*yczki 5 188 8 965 
Zobowi��zania, w tym: 26 642 27 751 
Z tytu�áu dostaw i us�áug 1 576 2 234 
Z tytu�áu emisji d�áu�*nych papie-
rów warto��ciowych 

15 000 15 000 

Rozliczenia mi�
dzyokresowe, w 
tym: 

8 536 8 573 

- umorzenie zobowi��za��  4 697 4 697 
- umorzenie kredytu i odsetek 3 839 3 671 
Inne, w tym: 1 530 1 944 
- gwarancje 412 1 236 
- leasing 1 118 442 
Zobowi��zania d�áugotermino-
we, razem 

42 976 47 525 

 
Nota 10 a 
 
D�áugoterminowe 
rezerwy na zobo-
wi��zania 

Rezerwy na 
nagrody jubi-

leuszowe 

Rezerwy na 
odprawy 

emerytalne 

Razem 

1. Stan na 1 stycznia 
2006 

1 325 495 1 820 

zwi�
kszenia 119 63 182 
zmniejszenia 146  146 
2. Stan na 31 grud-
nia 2006 

1 298 558 1 856 

zwi�
kszenia   13 13 
zmniejszenia  27  27 
3. Stan na 30 czerw-
ca 2007 

1 271 571 1 842 

 
 
 
Nota 10 b 
 

D�áugoterminowe kredyty i po�*yczki  

Nazwa jed-
nostki, sie-
dziba 

Kwota kredy-
tu/po�*yczki wg 
umowy  

Kwota 
kredy-
tu/po�*yczk
i pozosta�áa 
do sp�áaty 

Warunki 
oprocento-
wania 

Termin 
sp�áaty Zabezpieczenia Inne 

BSK S.A. 
Katowice odsetki 3 011  31-03-2009   

BSK S.A. 
Katowice 25 169 1 148 1M WIBOR 

+ 1% 30-09-2008 

Zastaw rejestrowy na 
��rodkach trwa�áych i zapa-
sach, przelew wierzytel-
no��ci, cesja praw z polisy 
ubezp.., por�
czenie Z.K.S, 
zastaw rejestrowy na 
udzia�áach :Ferrum” w 
spó�áce Z.K.S., wpis do 
hipoteki, zastaw rejestro-
wy na linii HOESCH i na 
wydz. Rur Spir.Spaw. 

 

BSK S.A. 
Katowice odsetki 194     

BSK S.A 
Katowice  833  30.09.2009  

Post�
po-
wanie 
uk�áadowe 
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WFO�� i GW 
Katowice  2  30.09.2009  

Post�
po-
wanie 
uk�áadowe 

Razem:  5 188     
 

 

 
Nota 11 
 
Zobowi��zania krótkotermi-
nowe 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

Krótkoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 

3 114 646 

Kredyty i po�*yczki 35 719 21 740 
Z tytu�áu dostaw i us�áug 58 855 62 937 
Wobec jednostek powi��zanych 28 860 746 
Wobec pozosta�áych jednostek 29 995 62 191 
Pochodne instrumenty 250 542 
Pozosta�áe zobowi��zania, w tym: 11 068 10 514 
Z tytu�áu podatków, ce�á, ubezpie-
cze�� i innych ��wiadcze�� 

2 981 6 164 

Rozliczenia mi�
dzyokresowe 583 147 
Zobowi��zania wekslowe   
Zaliczki otrzymane na dostawy 1 501 31 
Z tytu�áu wynagrodze�� 1 337 1 003 
gwarancje, 1 647 1 647 
leasing 1 028 542 
pozosta�áe 899  
zobowi��zanie wobec funduszy 
specjanych 

1 092 702 

Zobowi��zania krótkotermi-
nowe, razem 

109 006 96 379 

 

Nota 11 a 
 
Krótkoterminowe 
rezerwy na zobo-
wi��zania 

Rezerwy na 
nagrody jubi-

leuszowe 

Rezerwa na nie-
wykorzystane 

urlopy 

Pozosta�áe Razem 

1. Stan na 1 stycznia 
2006 

301 154 32 487 

zwi�
kszenia 179 380 48 607 
zmniejszenia 137 269 42 448 
2. Stan na 31 grud-
nia 2006 

343 265 38 646 

zwi�
kszenia  20 289 2 496 2 805 
zmniejszenia  40 259 38 337 
3. Stan na 30 czerw-
ca 2007 

323 295 2 496 3 114 

 
 
 
 
 
 
 



Grupa Kapita�áowa „Ferrum”  S.A.  
Rozszerzone skonsolidowane pó�ároczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesi�
cy ko��cz��cych si�
 30 czerwca 2007 roku 

 (w tysi��cach z�áotych, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Komisja Nadzoru Finansowego 19

Nota 11 b 
 

Krótkoterminowe kredyty i po �*yczki 
Nazwa 
jednostki, 
siedziba 

Kwota kredy-
tu/po�*yczki wg 
umowy  

Kwota kredy-
tu/po�*yczki 
pozosta�áa do 
sp�áaty 

Warunki opro-
centowania 

Termin 
sp�áaty 

Zabezpieczenia Inne 

BO�� S.A 
Katowice 

11 939 979 

1M WIBOR + 
1,5% 

28.02.2008 Cesja wierzytelno-
��ci, pe�ánomocnic-
two do dyspono-
wania 
rach.bank.hipoteka, 
przew�áaszczenie 
rzeczy ruchomych 
oraz cesja praw z 
polisy ubezpiecze-
niowej 

 

BSK S.A. 
Katowice 

25 169 4 592 

1M WIBOR + 
1% 

30.06.2008 Zastaw rejestrowy 
na ��rodkach trwa-
�áych i zapasach, 
przelew wierzytel-
no��ci, cesja praw z 
polisy ubezp.., 
por�
czenie Z.K.S, 
zastaw rejestrowy 
na udzia�áach 
:Ferrum” w spó�áce 
Z.K.S., wpis do 
hipoteki, zastaw 
rejestrowy na linii 
HOESCH i na 
wydz. Rur 
Spir.Spaw. 

 

BSK S.A. 
Katowice odsetki 776     

BSK S.A 
Katowice 5 000 667  30.06.2008 Przelew wierzytel-

no��ci 
Post�
powanie 
uk�áadowe 

WFO�� i 
GW Ka-
towice 

39 1 
 30.06.2008 Przelew wierzytel-

no��ci nieodwo�áalne 
pe�ánomocnictwo 

Post�
powanie 
uk�áadowe 

WFO�� i 
GW Ka-
towice 

15 000 1 028 

 30.06.2008 Weksel w�áasny, 
por�
czenie innych 
firm, s��dowy za-
staw rejestrowy na 
linii cementowania 
rur, cesje praw z 
polisy ubezpiecze-
niowej 

 

BSK S.A. 
Katowice 

30 000 27 676 

WIBOR+1,3% 30 06.2008 Zastaw rejestrowy 
na linii zgrzewania, 
hipoteka kaucyjna, 
cesja praw z polisy 
ubezp., 
cesja wierzytelno-
��ci 

 

Razem:  35 719     
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Nota 12 a 
 
Struktura rzeczowa przycho-
dów ze sprzeda�*y produktów 

30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Produkcja podstawowa 140 029 98 144 
Produkcja pomocnicza 769 1 327 
Pozosta�áa dzia�áalno���ü 1 301 874 
Przychody netto ze sprzeda�*y 
produktów, razem 

142 099 100 345 

w tym od jednostek  
powi��zanych 

6 704 359 

 
Nota 12 b 
 
Struktura rzeczowa przycho-
dów ze sprzeda�*y towarów i 
materia�áów 

30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Materia�áy 2 410 1 510 
Towary 87 6 
Przychody netto ze sprzeda�*y 
towarów i materia�áów, razem 

2 497 1 516 

w tym od jednostek 
powi��zanych 

945 700 

 
 
Nota 12 c 
 
Struktura terytorialna przy-
chodów ze sprzeda�*y 

30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Sprzeda�* krajowa 91 085 70 031 
Sprzeda�* eksportowa i dostawy 
wewn��trzwspólnotowe 

53 511 31 830 

Razem: 144 596 101 861 
 
 
Nota 13  

 
Koszty wed�áug rodzaju 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Amortyzacja 4 501 4 541 
Zu�*ycie materia�áów i energii 99 277 76 174 
Us�áugi obce 7 761 2 274 
Podatki i op�áaty 2 176 1 613 
Wynagrodzenia 11 482 9 145 
Ubezpieczenia spo�áeczne i 
inne ��wiadczenia 

3 029 2 458 

Pozosta�áe koszty rodzajowe 1 686 1 106 
Koszty wed�áug rodzaju, ra-
zem 

129 912 97 311 

Zmiana stanu zapasów, pro-
duktów i rozlicze�� mi�
dzy-
okresowych 

6 501 -35 

Koszt wytworzenia produk-
tów na w�áasne potrzeby jed-
nostki 

- 163 -65 

Koszty sprzeda�*y -3 735 -1 392 
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Koszty ogólnego zarz��du -5 947 -5 054 

Koszt w�áasny sprzedanych 
produktów 

126 568 90 765 

Warto���ü sprzedanych towa-
rów i materia�áów 

2 325 1 139 

Koszt w�áasny sprzeda�*y 128 893 91 904 

 
 
Nota 14 
 

Pozosta�áe przychody ope-
racyjne 

30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Zysk ze zbycia niefinanso-
wych aktywów trwa�áych 

25 858 

Odwrócenie odpisów aktuali-
zuj��cych na zapasy 

8 83 

Odwrócenie odpisów aktuali-
zuj��cych na nale�*no��ci 

70 109 

Odsetki handlowe 87 196 

Inne 910 54 

Pozosta�áe przychody opera-
cyjne, razem 

1 100 1 300 

 
Nota 15 a 
 

Pozosta�áe koszty operacyj-
ne 

30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Strata ze zbycia aktywów 
niefinansowych 

  

Aktualizacja warto��ci akty-
wów niefinansowych 

235 108 

Odszkodowania, reklamacje 39  

Odsetki handlowe 117 308 

Z�áomowanie wyrobów   

Wynik na ró�*nicach 
Kursowych 

483 1 303 

Inne 49 22 

Pozosta�áe koszty operacyj-
ne, razem 

923 1 741 

 
 
Nota 15 b 
 

Aktualizacja warto ��ci ak-
tywów niefinansowych 

30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Nale�*no��ci  192 87 
Zapasy materia�áów 43 21 
Zapasy wyrobów   
Razem: 235 108 
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Nota 16  
 

Przychody finansowe  30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 
Wynik na ró�*nicach 
Kursowych 

1 017 814 

Umorzone odsetki od kredytu 634 634 
Umorzone odsetki od gwa-
rancji bankowej 

  

Pozosta�áe   17 
Przychody finansowe ra-
zem: 

1 651 1 465 

 
 
Nota 17 
 

Koszty finansowe 30.06.2006 r. 30.06.2006 r. 
Wynik na ró�*nicach kurso-
wych  

  

Odsetki, prowizje od kredy-
tów bankowych 

847 483 

Odsetki od po�*yczek 39 66 
Prowizje od gwarancji ban-
kowych 

5 9 

Op�áaty z tytu�áu faktoringu 456 183 
Aktualizacja warto��ci inwe-
stycji 

  

Inne koszty finansowe 61 55 
Koszty finansowe razem: 1 408 796 

 
 
 Nota 18 

 
Zysk na akcj�
 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 

Zysk netto 5 433 3 661 
��rednia wa�*ona liczba akcji 12 271 626 12 271 626 
Zysk netto/1 akcj�
  0,44 0,30 

 
 

Nota obja��niaj ��ca do rachunku przep�áywów pieni�
�*nych. 
 

Do ��rodków pieni�
�*nych przyj�
tych do  rachunku przep�áywów pieni�
�*nych zaliczono ��rodki pieni�
�*ne znaj-
duj��ce si�
 w kasie i na rachunkach bankowych. Struktur�
 ��rodków pieni�
�*nych wykazanych w bilansie ob-
razuje poni�*sze zestawienie: 

 
 

 01.01.2007 r. 30.06.2007 r. 
Kasa 12 58 
Rachunki bankowe 681 1 788 

 
 

Do dzia�áalno��ci operacyjnej zalicza si�
 dzia�áalno���ü podstawow�� oraz obroty z pozosta�áej dzia�áalno��ci opera-
cyjnej. Do dzia�áalno��ci inwestycyjnej zalicza si�
 obroty w zakresie inwestycji, rzeczowego maj��tku trwa�áe-
go, warto��ci niematerialnych, inwestycji kapita�áowych. Do dzia�áalno��ci finansowej zalicza si�
 otrzymane i 
sp�áacone kredyty bankowe i po�*yczki. Ró�*nice mi�
dzy kwotami ustalonymi wprost ze sprawozdania a wy-
kazanymi w sprawozdaniu z przep�áywów wynikaj�� z przesuni�
cia poszczególnych kwot z dzia�áalno��ci ope-
racyjnej do dzia�áalno��ci inwestycyjnej i finansowej. 
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 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 
Bilansowa zmiana stanu zo-
bowi��za��  

5 273 10 696 

Korekty bilansowej zmiany z 
tyt.: 

  

Zaci��gni�
cie po�*yczki -16 468 -24 621 
Odsetki 628 1 267 
Sp�áata kredytów, po�*yczek i 
gwarancji, leasingu 

6 470 24 786 

Zobowi��zania z tyt. ��rodków 
trwa�áych 

-1 409 -157 

Umorzenie odsetek od kredy-
tów 

  

Zmiana stanu zobowi��za�� 
wykazywana w przep�áywach 
pieni�
�*nych 

-5 506 11 971 

 

Informacje o instrumentach finansowych 
 

L.P. Kategoria Pozycja bilansowa 30.06.2007r. 31.12.2006r. 
     
A. Aktywa finansowe prze-

znaczone do obrotu 
��rodki pieni�
�*ne i ich 
ekwiwalenty 

  

 Stan na pocz��tek okresu  681 5 250 
 Stan na koniec okresu  1 788 681 
     
B. Zobowi��zania finansowe Zobowi��zania d�áugo i krót-

koterminowe 
  

 Stan na pocz��tek okresu  49 117 50 272 
 Zwi�
kszenia  5 359 26 235 
 Zmniejszenia  11 260 27 390 
 Stan na koniec okresu  43 216 49 117 
     
C. Po�*yczki i udzielone na-

le�*no��ci  
Nale�*no��ci krótkotermi-
nowe 

  

 Stan na pocz��tek okresu    
 Zwi�
kszenia  -  
 Zmniejszenia    
 Stan na koniec okresu  -  
D. Aktywa finansowe utrzy-

mywane do terminu wy-
magalno��ci 

 -  

E. Aktywa finansowe dost�
p-
ne do sprzeda�*y 

 -  

  
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu obejmuj�� ��rodki pieni�
�*ne posiadane przez spó�ák�
 z wy�á��cze-
niem gotówki w kasie. 
 
Zobowi��zania finansowe obejmuj�� zobowi��zania z tyt. zaci��gni�
tych po�*yczek, kredytów bankowych i ich 
pochodnych, w sk�áad których wchodz�� skonwertowany kredyt bankowy na obligacje oraz przej�
ty przez 
bank w ramach gwarancji d�áug z tytu�áu po�*yczki. Zobowi��zania finansowe z tyt. kredytów i po�*yczek zosta-
�áy zaprezentowane w notach dotycz��cych przedmiotowych zobowi��za��. 

      Koszty naliczonych i zrealizowanych odsetek od w/w zobowi��za�� wynosi�áy: 
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 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 
Odsetki od zobowi��za�� finan-
sowych 

  

Stan pocz��tkowy naliczonych 
odsetek 

5 229 6 496 

Naliczenie 694 1 085 
Zap�áata 694 1 085 
Umorzenie 634 1 267 
Stan ko��cowy naliczonych 
odsetek (niezrealizowane) 

4 595 5 229 

   

 
 Terminy zap�áaty niezrealizowanych odsetek na dzie�� 30.06.2007r.: 

Do 3 miesi�
cy 317 
Powy�*ej 3 do 12 miesi�
cy 950 
Powy�*ej 12 miesi�
cy 3 328 

W celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikaj��cego z transakcji sprzeda�*y lub zakupów  w walutach in-
nych ni�* waluta krajowa, spó�áka stosuje walutowe kontrakty terminowe typu forward zabezpieczaj��ce w/w 
transakcje.   

Spó�áka nie stosuje rachunkowo��ci zabezpiecze��  w stosunku do zawieranych instrumentów pochodnych i 
zabezpieczanych przez nie pozycji zgodnie z Rozporz��dzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. 
oraz MSR 39. 

Dane o pozycjach pozabilansowych 
 
Dane dotycz��ce zobowi��za�� wobec bud�*etu pa��stwa lub jednostek samorz��du terytorialnego 
z tytu�áu uzyskania prawa w�áasno��ci budynków i budowli 
 
”Ferrum” S.A nie posiada powy�*szych zobowi��za��. 
 
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia�áalno��ci zaniechanej w danym okresie 
lub przewidzianej do zaniechania w nast�
pnym okresie 
 
”Ferrum” S.A nie dokona�áa zaniechania dzia�áalno��ci. 
 
Dane liczbowe, dotycz��ce jednostek powi��zanych, o:  wzajemnych nale�*no��ciach i zobowi��-
zaniach , kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji. 
 
a) Saldo rozrachunków  
 

Nazwa spó�áki Nale�*no��ci Zobowi��zania 
Z.K.S. sp. z o.o. 1 138 183 
BSK RETURN sp. z o.o. 3 684 28 791 
NYSTAL S.A 3 638 68 
Razem 8 460 29 042 
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 b) Przychody z wzajemnych transakcji 
 

Nazwa spó�áki Produkty i us�áugi Towary i materia�áy 
Z.K.S. sp. z o.o. 1 365  
BSK RETURN sp. z o.o. 3 726 945 
NYSTAL S.A 2 978  
Razem 8 069 945 

 
 c) Koszty wzajemnych transakcji 
 

Nazwa spó�áki Produkty i us�áugi Towary i materia�áy 
Z.K.S. sp. z o.o. 826  
BSK RETURN sp. z o.o. 265 25 841 
NYSTAL S.A  393 
Razem 1 091 26 234 

Informacje o przeci�
tnym zatrudnieniu, z podzia�áem na grupy zawodowe 
 
��rednie zatrudnienie za 2007 rok wynosi�áo 579 
Stanowiska robotnicze 467 
Stanowiska nierobotnicze 112 

 

Informacje dotycz��ce segmentów dzia�áalno��ci. 

Dzia�áalno���ü grupy kapita�áowej „Ferrum” S.A. prowadzona jest w dwóch podstawowych dziedzinach 
dzia�áalno��ci i dzieli si�
 na: 

- segment rur, 

- segment konstrukcji spawanych. 

Segmenty bran�*owe 
Grupy 30.06.2007 Segment rur Segment konstrukcji

spawanych Wy�á��czenia Warto ���ü skonsolido-
wana 

Rachunek zysków i stra     
Sprzeda�*                    123 867                      22 362                        1 633                     144 596
Zysk z dzia�áalno��ci 
operacyjnej 

                       3 730                        2 468                          6 198

Amortyzacja                        4 367                           134                          4 501
     
Bilans     
Aktywa segmentu                    245 704                       19 957                        5 339                     260 322
Zobowi��zania segmen                    137 402                       15 902                        1 322                     151 982
     
Przep�áywy     
��rodki pieni�
�*ne netto
dzia�áalno��ci operacyjn

                      -2 583                            637                        -1 946 

��rodki pieni�
�*ne netto
dzia�áalno��ci inwestycy
nej  

                      -5 502                          -526                        -6 028 

��rodki pieni�
�*ne netto
dzia�áalno��ci finansowe

                       9 202                            -75                         9 127 

 



 

 

 

 

 

 

RAPORT 
NIEZALE �)NEGO BIEG�àEGO REWIDENTA  

Z PRZEGL �� DU SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

OBEJMUJ�� CEGO OKRES 

OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 30 CZERWCA 2007 R. 
 

 

 

 

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó�áki ”Ferrum” Spó �áki Akcyjnej w Katowicach, ul. 
Porcelanowa 11. 

Dokonali��my przegl��du za�á��czonego sprawozdania finansowego Spó�áki ” Ferrum” Spó�áki 
Akcyjnej z siedzib�� w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, na które sk�áada si�
: 

1) bilans sporz��dzony na dzie�� 30 czerwca 2007 roku, który po 
stronie aktywów i pasywów zamyka si�
 sum�� 245.703.880,63 z�á.,

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 
czerwca 2007 r. wykazuj��cy zysk netto w wysoko��ci 3.948.217,62 z�á.,

3) zestawienie zmian w kapitale w�áasnym za okres od 1 stycznia 
2007 r. do 30 czerwca 2007 r. wykazuj��ce wzrost kapita�áu 
w�áasnego o kwot�
 3.948.217,62 z�á.,

4) rachunek przep�áywów pieni�
�*nych za okres od 1 stycznia 2007 r. 
do 30 czerwca 2007 r. wykazuj��cy wzrost ��rodków pieni�
�*nych 
o kwot�
 1.116.751,73 z�á.,

5) informacje dodatkowe o przyj�
tych zasadach rachunkowo��ci oraz 
inne informacje obja��niaj��ce. 

Za sporz��dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. 

Naszym zadaniem by�áo dokonanie przegl��du tego sprawozdania. 



Przegl��d przeprowadzili��my stosownie do obowi��zuj��cych w Polsce przepisów prawa oraz 
norm wykonywania zawodu bieg�áego rewidenta, wydanych przez Krajow�� Rad�
 Bieg�áych 
Rewidentów. Normy nak�áadaj�� na nas obowi��zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl��du 
w taki sposób, aby uzyska�ü umiarkowan�� pewno���ü, �*e sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawid�áowo��ci. 

Przegl��du dokonali��my g�áównie drog�� analizy danych sprawozdania finansowego, wgl��du w 
ksi�
gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób 
odpowiadaj��cych za finanse i ksi�
gowo���ü spó�áki. 

Zakres i metoda przegl��du sprawozdania finansowego istotnie ró�*ni si�
 od bada�� le�*��cych u 
podstaw opinii wyra�*anej o prawid�áowo��ci i jasno��ci rocznego sprawozdania finansowego, 
dlatego nie mo�*emy wyda�ü takiej opinii o za�á��czonym sprawozdaniu. 

Dokonany przez nas przegl��d nie ujawni�á niczego, co wskazywa�áoby na istotne zniekszta�ácenie 
obrazu sytuacji maj��tkowej i finansowej spó�áki ”Ferrum” S.A. na dzie�� 30 czerwca 2007 r. 
oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. 
przekazywanego przez za�á��czone skrócone sprawozdanie finansowe, sporz��dzone zgodnie
z Mi�
dzynarodowymi Standardami Rachunkowo��ci, Mi�
dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo��ci Finansowej oraz zwi��zanymi z nimi interpretacjami og�áoszonymi w formie 
rozporz��dze�� wykonawczych Komisji Europejskiej. 
 

 MW��RAFIN��Marian��Wcis�so
Biuro��Us�sug��Rachunkowo�‘ci��i��Finansów��Sp.��j.��

41�r200��Sosnowiec,��al.��Zwyci�'stwa��3��

Podmiot��uprawniony��nr��3076  

  

Bieg�áy Rewident 

Anna��Jeziorska�æHesse��

Nr ewid. 9455/7065 

Podmiot uprawniony 

P  R  E  Z  E  S 
Bieg�Ïy��Rewident ��

��

Marian ��Wcis�Ïo��
���”���‡�™�‹�†�ä���w�v�t�v���y�z�w��

��
 

 
 
 
 
 
Sosnowiec, dnia 25 wrze��nia 2007 roku. 
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SPRAWOZDANIE 
 

robocze uzupe�ániaj ��ce ”Raport niezale�*nego bieg�áego rewidenta 

z przegl��du skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego”  

 

”F ERRUM”   S. A. 
 

w Katowicach, ul. Porcelanowa 11 

 

której: 

Prezesem  by�á pan Jan Waszczak 

G�áównym Ksi�
gowym  by�á pan Stanis�áaw G�áowacki 

   

 

Przegl��dem obj�
to okres od 1stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. 

 

Przegl��d sprawozdania finansowego przeprowadzi�á bieg�áy rewident 

Anna Jeziorska-Hesse nr ewid. 9455/7065, zam. w Zawierciu, ul. Klonowa 7/31 

w okresie od 16 lipca 2007 r. do 21 wrze��nia 2007 r. z przerwami. 

 

 
 

A. CZ�	���û  OGÓLNA 
 

I. Forma prawna jednostki, adres siedziby 
 

”Ferrum” jest spó�ák�� akcyjn��, której siedzib�� s�� Katowice, ul Porcelanowa 11.  
 

II. Przedmiot dzia�áania 
 

Przedmiotem dzia�áalno��ci spó�áki jest g�áównie: 

- produkcja rur stalowych, 

- produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych, 

- obróbka metali i nak�áadanie pow�áok na rury stalowe, 

- produkcja konstrukcji metalowych i ich cz�
��ci. 



 
Sprawozdanie robocze uzupe�ániaj��ce raport z przegl��du sprawozdania finansowego 
obejmuj��cego okres od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. ”Ferrum” S.A. w Katowicach 
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Rzeczywisty przedmiot dzia�áalno��ci zgodny jest z nadanym numerem REGON, 

zapisami w statucie spó�áki i zg�áoszeniem do Krajowego Rejestru S��dowego. 
 

III. Podstawa prawna dzia�áalno��ci 
 

1) Akt notarialny z dnia 8.03.1995 r., repertorium A nr 2736/95, sporz��dzony przed 

notariuszem Paw�áem B�áaszczykiem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. 

D�áuga 31 wraz aktami notarialnymi wprowadzaj��cymi zmiany w statucie spó�áki. 

Ostatnia zmiana mia�áa miejsce dnia 24.03.2005 r. aktem notarialnym sporz��dzonym 

przez notariusza Ann�
 Osieck�� w kancelarii notarialnej w L�
dzinach – repertorium 

A nr 1638/2005; 
 

2) Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spó�áek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 z pó�(n. zmianami ). 
 

Spó�áka powo�áana zosta�áa na czas nieokre��lony. 
 

IV. Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 
 

Wpis do Rejestru Przedsi�
biorców dokonany zosta�á na podstawie postanowienia S��du 

Rejonowego w Katowicach Wydzia�á Gospodarczy Krajowego Rejestru S��dowego z 

dnia 19 listopada 2001 r. – sygn. KA.VIII NS-REJ.KRS/603/04/821 pod numerem KRS 

0000063239. 
 

Aktualny odpis z rejestru przedsi�
biorców pochodzi z dnia 27.06.2007 r. i zawiera 

ostatni wpis z dnia 26.06.2007 r. 
 

Rejestracja podatkowa i statystyczna 
 

NIP    PL 6340128794 - wg za��wiadczenia z dnia 25.02.2005 r. 
  

REGON    272581760 - wg za��wiadczenia z dnia  2.02.2005 r. 

 

V. Wysoko���ü kapita�áu zak�áadowego 
 

Na dzie�� 30.06.2007 r. kapita�á podstawowy wynosi�á 37.919.324,34 z�á. Stanowi�áy go 

wy�á��cznie akcje zwyk�áe na okaziciela w ilo��ci 12.271.626 szt., o warto��ci nominalnej 

3,09 z�á. ka�*da. Kapita�á, zgodnie z liter�� prawa, zosta�á w ca�áo��ci obj�
ty i pokryty 

gotówk��. 
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Struktura akcjonariatu na 30.06.2007 r. przedstawia�áa si�
 j. n.: 

 
Akcjonariusze 

Ilo���ü akcji Udzia�á % 
ilo��ci akcji

Nystal S.A. ��wi�
toch�áowice 3.220.534 26,2

”B.S.K. Return” Sp. z o.o. Zawiercie 2.824.480 23,0

Piotr Wolnicki 905.602 7,4

Bank Gospodarstwa Krajowego 686.983 5,6

Józef J�
druch wraz z ”Colloseum” Sp. z o.o. 684.228 5,6

pozostali akcjonariusze 3.949.799 32,2

Razem: 12.271.626 100,0
 

Ka�*dej akcji odpowiada jeden g�áos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spó�áki 

”Ferrum” S.A. 
 

VI. Wielko ���ü ��redniego zatrudnienia w okresie obj�
tym przegl��dem  –  422 osoby 
 

VII. Informacje dotycz ��ce Zarz��du 
 

W pierwszym pó�ároczu 2007 r. oraz do dnia zako��czenia przegl��du w sk�áad zarz��du 

spó�áki wchodzili: 

- Prezes Zarz��du  – p. Jan Waszczak 

- Wiceprezes Zarz��du – p. Tadeusz Kaszowski 
 

VIII. Sprawozdanie finansowe obj�
te przegl��dem sporz��dzono 
 

za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. i sk�áada si�
 z: 

- bilansu sporz��dzonego na dzie�� 30 czerwca 2007 r., który 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum�
 245.704 tys. z�á.

- rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 

2007 r. do 30 czerwca 2007r. wykazuj��cy zysk w kwocie 3.948 tys. z�á.

- zestawienia zmian w kapitale w�áasnym wykazuj��cego 

zwi�
kszenie kapita�áu w�áasnego o kwot�
 3.948 tys. z�á.

- rachunku przep�áywów pieni�
�*nych wykazuj��cego 

zwi�
kszenie stanu ��rodków pieni�
�*nych netto w ci��gu 

pierwszego pó�árocza 2007 roku na sum�
 1.117 tys. z�á.

- informacji dodatkowych o przyj�
tych zasadach 

rachunkowo��ci oraz innych informacji obja��niaj��cych 
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IX. Podstaw�� przegl��du sprawozdania finansowego 
 

jest umowa nr 49/07/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. zawarta pomi�
dzy ”Ferrum” S. A. 

w Katowicach a MW RAFIN Marian Wcis�áo Biuro Us�áug Rachunkowo��ci i Finansów 

Spó�áka Jawna z siedzib�� w Sosnowcu, Al. Zwyci�
stwa 3, wpisanym na list�
 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozda�� finansowych prowadzon�� przez 

Krajow�� Izb�
 Bieg�áych Rewidentów pod nr 3076.  
 

Umowa ta zosta�áa zawarta w wykonaniu Uchwa�áy Nr 385/V/07 Rady Nadzorczej 

”Ferrum” S.A. z dnia 31.05.2007 r.  

Podmiot uprawniony, jak i bieg�áy rewident s�� niezale�*ni od badanej jednostki. 
 

X. Kierownik jednostki z �áo�*y�á wszystkie �*��dane przez bieg�áego rewidenta 

o��wiadczenia, wyja��nienia i informacje 
 

W czasie badania nie nast��pi�áy ograniczenia zakresu ani metod badania. 
 

XI. Sprawozdanie finansowe jednostki za ubieg�áy okres obrotowy 
 

1. By�áo badane przez MW RAFIN Marian Wcis�áo Biuro Us�áug Rachunkowo��ci

i Finansów Spó�áka Jawna z siedzib�� w Sosnowcu i uzyska�áo opini�
 bez zastrze�*e��. 

2. Zosta�áo zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó�áki  

”Ferrum” S.A. Uchwa�á�� nr III/2007 w dniu 10 maja 2007 r. 

3. Bilans zamkni�
cia zosta�á wprowadzony do ksi��g okresu badanego jako bilans 

otwarcia. 

4. Uchwa�á�� nr V/2007 z dnia 10 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

”Ferrum” S.A. postanowi�áo przeznaczy�ü zysk netto za rok 2006 w wysoko��ci 

11.842.004,21 z�á w ca�áo��ci na kapita�á zapasowy spó�áki. 

5. Zosta�áo dnia 17 maja 2007 r. przes�áane do Centrum Obs�áugi Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów w celu og�áoszenia w Monitorze Polskim ”B”. Przedp�áata nast��pi�áa dnia 

11.06.2007 r., potwierdzona faktur�� Nr MBF-2499/2007 z dnia 13.06.2007 r.  

6. Zosta�áo z�áo�*one w s��dzie rejestrowym dnia 18.05.2007 r. 

7. Do Pierwszego ��l��skiego Urz�
du Skarbowego w Sosnowcu zosta�áo przekazane dnia 

15 maja 2007 roku. 
 

XII. Wnioski i zalecenia bieg�áych rewidentów z badania sprawozdania finansowego 

za poprzedni rok obrotowy nie wyst�
powa�áy. 
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XIII. Spó �áka by�áa w ci��gu pierwszego pó�árocza 2007 roku obj�
ta kontrol �� przez 

organy zewn�
trzne 
 

W dniach od 11 do 21 czerwca 2007 r. mia�áa miejsce kontrola przeprowadzona przez 

pracowników Pierwszego ��l��skiego Urz�
du Skarbowego w Sosnowcu w zakresie 

zasadno��ci dokonania zwrotu podatku od towarów i us�áug za marzec 2007 r. Zalecenia 

protoko�áu z dnia 21 czerwca 2007 r. z tej kontroli zosta�áy przyj�
te do stosowania przez 

spó�ák�
 w nast�
pnych okresach rozliczania podatku VAT. Wyniki kontroli nie mia�áy 

wp�áywu na dane sprawozdania finansowego za pierwsze pó�árocze 2007 roku.  
 

XIV. Jednostki powi��zane wg stanu na dzie�� bilansowy  
 

Na dzie�� bilansowy 30.06.2007 r. jednostk�� zale�*n�� by�áa spó�áka – Zak�áad Konstrukcji 

Spawanych Ferrum Sp. z o.o. z siedzib�� w Katowicach, w której ”Ferrum” S.A. posiada 

100% udzia�áów i 100% g�áosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. 

 

 

B. CZ�	���û  SZCZEGÓ�àOWA RAPORTU 
 

I. Prawid�áowo���ü stosowanego systemu rachunkowo��ci 
 

1. Pocz��wszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, ”Ferrum” S.A. 

sporz��dza sprawozdania finansowe zgodnie z regulacjami Mi�
dzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczo��ci Finansowej i Mi�
dzynarodowych Standardów 

Rachunkowo��ci. 
 

2. Spó�áka posiada aktualn�� dokumentacj�
 opisuj��c�� przyj�
t�� przez ni�� polityk�
 

rachunkowo��ci zgodn�� z Mi�
dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo��ci 

Finansowej i Mi�
dzynarodowymi Standardami Rachunkowo��ci oraz zwi��zanymi z 

nimi interpretacjami. Zasady rachunkowo��ci zgodne z MSSF/MSR oraz zasady 

ochrony dokumentów i ksi��g rachunkowych wprowadzone zosta�áy Uchwa�á�� Zarz��du 

”Ferrum” S.A. nr 298B/IV/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. Uchwa�á�� t�� zosta�á równie�* 

wprowadzony do stosowania Zak�áadowy Plan Kont z uwzgl�
dnieniem wymaga�� 

okre��lonych w Mi�
dzynarodowych Standardach Sprawozdawczo��ci Finansowej i 

Mi �
dzynarodowych Standardach Rachunkowo��ci. Uchwa�áa wesz�áa w �*ycie z dniem 

podpisania, z moc�� obowi��zuj��c�� przy sporz��dzeniu pierwszego sprawozdania 

finansowego na dzie�� 31.12.2005 r. 
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Zak�áadowy Plan Kont zawiera: 

- opis zasad zastosowania MSR po raz pierwszy, 

- wykaz kont syntetycznych, 

- komentarz i omówienie zasad funkcjonowania kont poszczególnych zespo�áów 

oraz zasad (polityki) rachunkowo��ci, 

- omówienie obowi��zuj��cej sprawozdawczo��ci finansowej, 

- wykaz ksi��g rachunkowych – zbiorów prowadzonych w zintegrowanym systemie 

PRO/MIS. 
 

3. Zastosowana w jednostce polityka rachunkowo��ci, w zakresie fakultatywnych 

rozwi��za�� zalecanych przez Mi�
dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo��ci 

Finansowej i Mi�
dzynarodowe Standardy Rachunkowo��ci, dostosowana zosta�áa do 

profilu i specyfiki dzia�áalno��ci firmy. Zmiana z zasad ustawy o rachunkowo��ci na 

zasady MSSF/MSR nast��pi�áa zgodnie z MSSR nr 1 ”Zastosowanie 

Mi �
dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo��ci Finansowej po raz pierwszy”. 
 

Zagadnienia, które nie znalaz�áy uregulowa�� w mi�
dzynarodowych standardach 

rachunkowo��ci, w tym w szczególno��ci: 

- sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, 

- sposób sporz��dzania dowodów ksi�
gowych i prowadzenia ksi��g rachunkowych, 

- archiwizacja zasobów informacyjnych rachunkowo��ci, 

- zatwierdzanie, udost�
pnianie i og�áaszanie sprawozda�� finansowych 

s�� w spó�áce prowadzone zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowo��ci, kodeksem 

spó�áek handlowych i obowi��zuj��cymi uregulowaniami polskiego prawa 

gospodarczego. 

Aktualizacja zasad rachunkowo��ci oraz planu kont nast�
puje bie�*��co, w miar�
 

potrzeb. 
 

4. Operacje gospodarcze s�� w badanej jednostce prawid�áowo dokumentowane. Bie�*��ce 

zapisy w ksi�
gach rachunkowych wynikaj�� z dokumentów ksi�
gowych 

zadekretowanych i zaakceptowanych.  

Dokumenty b�
d��ce przedmiotem ksi�
gowania poddawane s�� kontroli formalnej, 

merytorycznej i rachunkowej. 
 

5. Badanie wykaza�áo rzetelno���ü, bezb�á�
dno���ü i sprawdzalno���ü w zakresie prowadzenia 

ksi��g rachunkowych, w tym: 
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- funkcjonowania kont syntetycznych i analitycznych, 

- zasad ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów, 

- systemu ochrony oraz archiwizacji danych ksi�
gowych. 
 

Ksi�
gi rachunkowe prowadzone s�� technik�� komputerow��, obs�áugiwan�� przez 

programy firmy Computer System For Business International S.A. z Warszawy. 

”Ferrum” S.A. korzysta z oprogramowania u�*ytkowego PRO/MIS obejmuj��cego 

program finansowo – ksi�
gowy i modu�áy z nim wspó�ápracuj��ce na podstawie umowy 

licencyjnej nr 53/95/PM/KAT zawartej w dniu 27 wrze��nia 1995 r. 

Podstaw�
 zapisów w ksi�
gach rachunkowych stanowi program ewidencji finansowo – 

ksi�
gowej, wspomagany przez dane z modu�áów z nim wspó�ápracuj��cych. 
 

6. Stosowany system informatyczny wymusza zachowanie obowi��zuj��cych regu�á 

ksi�
gowo��ci, zarówno w zakresie zachowania okresów obrachunkowych jak i formy 

oraz terminu obiegu dokumentów ksi�
gowych. W spó�áce znajduje si�
 dokumentacja 

modu�áów programu komputerowego wykorzystywanych w ksi�
gowo��ci. 

Przetwarzanie danych za pomoc�� komputera w stosowanych przez jednostk�
 

programach informatycznych jest bezpieczne. 
 

7. Ksi�
gi rachunkowe prowadzone s�� bie�*��co, rzetelnie i sprawdzalnie. Sposób, w jaki 

s�� prowadzone sprawia, �*e informacje dostarczane przez ksi�
gi oddaj�� prawdziwy 

obraz firmy. 

 

II. Dzia �áanie w jednostce systemu kontroli wewn�
trznej powi��zanej z systemem 

rachunkowo��ci 
 

W spó�áce wyst�
puje kontrola funkcjonalna oparta o obowi��zuj��ce w spó�áce instrukcje 

wewn�
trzne. Kontrola wewn�
trzna wspomagana jest poprzez przestrzeganie procedur 

istniej��cego w jednostce systemu jako��ci ISO. 
 

Istnieje podzia�á obowi��zków zwi��zanych z dyspozycj��, wykonaniem i rejestracj�� operacji 

gospodarczych. 

System kontroli wewn�
trznej zapewnia kompletne uj�
cie i prawid�áowe udokumentowanie 

w obszarach: zakupu i zap�áat faktur, sprzeda�*y i wp�áat nale�*no��ci, systemu kalkulacji 

kosztów i wyceny produktów, wynagrodze��, pozosta�áych kosztów i przychodów. 
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W obszarze obrotu ��rodkami maj��tkowymi dokonywane jest uzgadnianie sald. 

Dokumenty ksi�
gowe s�� sprawdzane przez pracowników pod wzgl�
dem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym. 
 

Efektem sprawowanej kontroli wewn�
trznej jest zapewnienie prawid�áowo��ci przebiegu i 

dokumentowania procesów gospodarczych oraz poprawno��ci ewidencji ksi�
gowej tych 

procesów. 

 

 

C. OCENA AKTYWÓW I PASYWÓW OR AZ OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

1. Zmiana stanu aktywów (maj��tku) na 30.06.2007 r. w stosunku do stanu na 

31.12.2006 r. oraz jego struktura s�� nast�
puj��ce: 
 

w tys. z�á. 

 

  
Sk�áadniki aktywów 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. Dynamika 
2:4  kwota struktura kwota struktura 

    w %   w % w % 
  1 2 3 4 5 6 

Aktywa trwa �áe 133 896 54,5% 134 334 55,6% 99,7%
 

1. Warto��ci niematerialne 2 0,0% 9 0,0% 22,2%
2. Rzeczowe aktywa trwa�áe 124 651 50,7% 124 900 51,7% 99,8%
3. Aktywa z tyt. odroczonego 

podatku dochodowego 5 105 2,1% 4 770 2,0% 107,0%

4. Aktywa finansowe 4 018 1,6% 4 018 1,7% 100,0%

5. Nale�*no��ci d�áugoterminowe 120 0,0% 637 0,3% 18,8%

Aktywa obrotowe 111 808 45,5% 107 068 44,4% 104,4%

1. Zapasy 33 642 13,7% 53 778 22,3% 62,6%
2. Nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug 67 938 27,7% 49 537 20,5% 137,1%

3. Pozosta�áe nale�*no��ci  8 701 3,5% 3 343 1,4% 260,3%
4. Pochodne instrumenty 

finansowe 0 0,0% 0 0,0%   
5. �� rodki pieni�
�*ne i ich 

ekwiwalenty 1 527 0,6% 410 0,2% 372,4%

AKTYWA RAZEM 245 704 100,0% 241 402 100,0% 101,8%
 

Maj��tek spó�áki wg stanu na 30.06.2007 r., w porównaniu do stanu na 31.12.2006 r. 

zwi�
kszy�á si�
 o 4.302 tys. z�á. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2006 roku, struktura 

maj��tku pozosta�áa na bardzo zbli�*onym poziomie. Udzia�á maj��tku trwa�áego w aktywach 

ogó�áem wynosi w zaokr��gleniu 55%, natomiast obrotowego 45%. 
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2. Zmiana stanu �(róde�á pochodzenia aktywów (maj��tku) na 30.06.2007 r. w stosunku do 

stanu na 31.12.2006 r. oraz jego struktura s�� nast�
puj��ce: 
 

w tys. z�á. 
 

  
Sk�áadniki pasywów 

30.06.2007 r. 31.12.2006 r. Dynamika 
2:4  kwota struktura kwota struktura 

    w %   w % w % 
  1 2 3 4 5 6 

Kapita �á w�áasny 108 302 44,1% 104 354 43,2% 103,8%

1. Kapita�á podstawowy 37 919 15,4% 37 919 15,7% 100,0%

2. Kapita�á zapasowy 66 435 27,0% 54 593 22,6% 121,7%

3. Niepodzielony wynik finansowy 0 0,0% 0 0,0%   

4. Zysk netto 3 948 1,6% 11 842 4,9% 33,3%

Zobowi ��zania d �áugoterminowe 41 884 17,0% 47 029 19,5% 89,1%
 

1. Rezerwa z tyt. odrocz. podatku 9 286 3,8% 8 951 3,7% 103,7%
2. D�áugoterminowe rezerwy na 

zobowi��zania 1 384 0,6% 1 398 0,6% 99,0%
3. Kredyty i po�*yczki d�áugoterminowe 5 188 2,1% 8 965 3,7% 57,9%
4. Zobowi��zania d�áugoterminowe 26 026 10,6% 27 715 11,5% 93,9%

Zobowi ��zania krótkoterminowe 95 518 38,9% 90 019 37,3% 106,1%
 

1. Krótkoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 520 0,2% 470 0,2% 110,6%

2. Kredyty i po�*yczki krótkoterminowe 35 719 14,5% 21 740 9,0% 164,3%

3. Zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug 51 206 20,8% 57 692 23,9% 88,8%

4. Pozosta�áe zobowi��zania  7 846 3,2% 9 588 4,0% 81,8%

5. Pochodne instrumenty finansowe 227 0,1% 529 0,2% 42,9%
PASYWA RAZEM 245 704 100,0% 241 402 100,0% 101,8%
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Systematycznie wzrasta kapita�á w�áasny spó�áki. Na dzie�� 30.06.2007 r., w porównaniu do 

stanu na 31.12.2006 r., kapita�á w�áasny wzrós�á o prawie 4%, warto��ciowo o 3.948 tys. z�á., 

tj. o wygenerowany zysk netto za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 
 

Wg stanu na 30.06.2007 r., w stosunku do stanu na 31.06 2006 r., zwi�
kszy�á si�
 wska�(nik 

obci���*enia maj��tku zobowi��zaniami prawie o 1,2 punktów procentowych – zwi�
kszy�áo 

si�
 kredytowanie kapita�áami obcymi. 
 

Wed�áug stanu na 30.06.2007 r. w spó�áce wyst�
puje dodatni kapita�á obrotowy w 

wysoko��ci 16.290 tys. z�á. Stanowi on element bezpiecze��stwa zmniejszaj��cy ryzyko 

utraty p�áynno��ci. 
 

 30.06.2007 r. 31.12.2006 r. 

- kapita�á w�áasny 108.302 tys. z�á. 104.354 tys. z�á.

- zobowi��zania i rezerwy d�áugoterminowe 41.884 tys. z�á. 47.029 tys. z�á.

Kapita�á sta�áy 150.186 tys. z�á. 151.383 tys. z�á.

Aktywa trwa�áe 133.896 tys. z�á. 134.334 tys. z�á.

Nadwy�*ka kapita�áu sta�áego: 16.290 tys. z�á. 17.049 tys. z�á.

 

3. Wyniki finansowe w pierwszym pó�ároczu 2007 roku w stosunku do pierwszego 

pó�árocza 2006 roku s�� nast�
puj��ce: 
 

w tys. z�á. 
 

   

Okres od 
1.01.2007r. 

do 
30.06.2007r. 

Okres od 
1.01.2006r. 

do 
30.06.2006r. 

Wska�(nik 

L.p. Tre���ü (+) zysk (+) zysk (+) poprawa % 
   (-) strata (-) strata (-) pogorszenie (3:4) 
1 2 3 4 5 6 

1. Wynik na sprzeda�*y 3 517 2 570 947 136,8%
  a w tym:        
  1) produktów 11 129 7 366 3 763 151,1%
  2) towarów i materia�áów 101 340 -239 29,7%
   - koszty sprzeda�*y 3 626 1 214 2 412 298,7%
   - koszty ogólnego zarz��du 4 087 3 922 165 104,2%

2. 
Wynik na pozosta�áych 
przychodach i kosztach 
operacyjnych 213 -467 680 -45,6%

  Wynik dzia�áalno��ci operacyjnej 3 730 2 103 1 627 177,4%

3. Wynik na przychodach i kosztach 
finansowych 218 672 -454 32,4%
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4. Zysk brutto 3 948 2 775 1 173 142,3%

5. Podatek dochodowy 0 0     

6. Zysk netto 3 948 2 775 1 173 142,3%
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Okres od 1.01.2007r. do 30.06.2007r. Okres od 1.01.2006r. do 30.06.2006r.
 

 

Wynik na sprzeda�*y w pierwszym pó�ároczu 2007 roku wyniós�á 3.517 tys. z�á. By�á on 

wi�
kszy o 947 tys. z�á. tj. prawie 37% od wyniku za pierwsze pó�árocze 2006 roku. 

Wynik z dzia�áalno��ci operacyjnej ukszta�átowa�á si�
 w wysoko��ci 3.730 tys. z�á. i by�á 

wy�*szy od wyniku za analogiczny okres roku 2006 o 1.627 tys. z�á. Po zwi�
kszeniu 

wyniku z dzia�áalno��ci operacyjnej o wynik z dzia�áalno��ci finansowej pierwsze pó�árocze 

2007 roku zamkn�
�áo si�
 zyskiem brutto w wysoko��ci 3.948 tys. z�á., który by�á równie�* 

zyskiem netto spó�áki . 
 

Wska�(niki zyskowno��ci kszta�átowa�áy si�
 nast�
puj��co: 

  Pierwsze 
pó�árocze 

2007 roku 

Pierwsze 
pó�árocze 

2006 roku 
- zyskowno��ci maj��tku – ROA 1,62 % 1,29 % 

- zyskowno��ci kapita�áu w�áasnego – ROE 3,71 % 2,96 % 

- zyskowno��ci sprzeda�*y  3,19 % 2,94 % 
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4. Istotne wska�(niki p�áynno��ci finansowej oraz wska�(niki przep�áywów pieni�
�*nych s�� 

nast�
puj��ce 
 

 

Lp. 
 

Nazwa wska�(nika 
Okres od 

1.01.2007r. do 
30.06.2007r..

Okres od 
1.01.2006r. do 
30.06.2006r. 

+ poprawa 
- pogorszenie 

1 2 3 4 5 

1. Pokrycia bie�*��cych zobowi��za�� 118,70% 123,44% -4,74 pkt. proc. 

2. P�áynno��ci – szybki 82,99% 81,90% +1,09 pkt. proc. 

3. P�áynno��ci – gotówkowy 1,62% 0,90% +0,72 pkt. proc. 

4. Obrotu nale�*no��ci z tyt. dostaw 75 dni 87 dni + 12 dni 

5. Obrotu zobowi��za�� z tyt. dostaw 66 dni 78 dni + 12 dni 

6. Obrotu materia�áami 42 dni 23 dni - 19 dni 

7. Obrotu wyrobami gotowymi 34 dni 34 dni - 

8. Obci���*enia maj��tku zobowi��zaniami 
wraz z rezerwami 

 
55,92% 

 
54,72% 

 
-1,2 pkt. proc. 

9. Pokrycia maj��tku kapita�áami w�áasnymi 44,08% 45,28% -1,2 pkt. proc. 

 

P�áynno���ü finansowa w spó�áce pozostaje na bardzo zbli�*onym poziomie. Wg stanu na 

30.06.2007 r., w porównaniu do stanu na 30.06.2006 roku wska�(nik p�áynno��ci III stopnia 

(current ratio) obni�*y�á si�
 o 4,74 punktów procentowych, wska�(nik p�áynno��ci II stopnia 

(quick ratio) wzrós�á o 1,09 punktów procentowych.  
 

W porównaniu do pierwszego pó�árocza 2006, poprawie uleg�áy wska�(niki obrotu 

nale�*no��ciami i zobowi��zaniami z tyt. dostaw i us�áug. Zarówno obrót nale�*no��ciami jak i 

zobowi��zaniami polepszy�á si�
 o 12 dni. 

Wska�(nik p�áynno��ci dynamicznej w zakresie obrotu zapasami materia�áów obni�*y�á si�
 o 

19 dni, a obrotu wyrobami gotowymi pozosta�á na niezmienionym poziomie. 
 

Szczegó�áowa prezentacja wska�(ników p�áynno��ci finansowej, wska�(ników rotacji 

nale�*no��ci, zobowi��za�� i zapasów, wska�(ników wyp�áacalno��ci znajduje si�
 w za�á��czniku 

nr 2 niniejszego sprawozdania. 
 

5. Ocena kontynuacji dzia�áalno��ci na bazie sytuacji finansowej jednostki 
 

Modele dyskryminacyjne identyfikuj��ce zagro�*enia kontynuacji dzia�áalno��ci opieraj�� si�
 

w g�áównej mierze na wielko��ci kapita�áu w�áasnego i wska�(niku rentowno��ci tego kapita�áu. 

Kapita�á w�áasny na dzie�� 30.06.2007 r., w porównaniu do stanu na dzie�� 31.12.2006 r., 
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wzrós�á o 3,8 %, warto��ciowo o 3.948 tys. z�á. Wska�(nik zyskowno��ci wg stanu 30 

czerwca 2007 r., w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2006 roku wzrós�á z poziomu 

2,96% do 3,71%. 
 

W toku przegl��du nie stwierdzono zjawisk negatywnie wp�áywaj��cych na sytuacj�
 

maj��tkow�� i finansow�� spó�áki, które mog�áyby ��wiadczy�ü o zagro�*eniu kontynuacji 

dzia�áalno��ci w najbli�*szej przysz�áo��ci. 
 

Zdaniem Zarz��du Spó�áki, w najbli�*szym okresie obrachunkowym, nie wyst��pi�� 

zagro�*enia, które spowodowa�áyby ograniczenie dzia�áalno��ci ”Ferrum” S.A.  

 

 

D. WYNIKI PRZEGL �� DU AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POZYCJI 

KSZTA �àTUJ�� CYCH WYNIK DZIA �àALNO ��CI JEDNOSTKI 
 

I. AKTYWA TRWA �àE 
 

1. Warto ��ci niematerialne wynosz��: 
 

Warto��ci niematerialne 1.066 tys. z�á.

Dotychczasowe umorzenie 1.064 tys. z�á.

Warto���ü netto na dzie�� 30.06.2007 r. 2 tys. z�á.

Udzia�á % w sumie bilansowej 0,001%

Kwota amortyzacji 8 tys. z�á.
 

W warto��ci netto warto��ci niematerialnych i prawnych znajduj�� si�
: 

- licencje oprogramowania komputerowego 1 tys. z�á.

- koszty zako��czonych prac rozwojowych 1 tys. z�á.
 

Wycena bazuje na kosztach nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy 

amortyzacyjne. Warto���ü netto prezentowana w sprawozdaniu finansowym nie przekracza 

warto��ci odzyskiwalnej. 

Stany i obroty w badanym okresie przedstawia�áy si�
 j.n.: 

 Warto���ü brutto Umorzenie Warto���ü netto 
- stan na 1.01.2007 r. 1.065 tys. z�á. 1.056 tys. z�á. 9 tys. z�á.

- zakupy licencji + 1 tys. z�á.  

- bie�*��ce umorzenie + 8 tys. z�á. 

- stan na 30.06.2007 r. 1.066 tys. z�á. 1.064 tys. z�á. 2 tys. z�á.
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Ewidencja jest kompletna i jest prowadzona prawid�áowo na podstawie poprawnych 

dokumentów �(ród�áowych. Obroty i salda kont analitycznych zgodne s�� z ewidencj�� 

syntetyczn��, warto��ci niematerialne zosta�áy prawid�áowo uj�
te w sprawozdaniu 

finansowym. 
 

2. Rzeczowe aktywa trwa�áe  
 

��rodki trwa�áe – warto���ü pocz��tkowa 188.792 tys. z�á.

Dotychczasowe umorzenie 64.141 tys. z�á.

Warto���ü netto na dzie�� 30.06.2007 r. 124.651 tys. z�á.

Udzia�á % w sumie bilansowej 50,7 % 

Kwota amortyzacji 4.359 tys. z�á.
 

Sk�áadniki rzeczowego maj��tku trwa�áego wycenione zosta�áy na dzie�� przej��cia na 

MSSF/MSR, tj. na 1 stycznia 2004 roku w warto��ci godziwej, która uznana zosta�áa za ich 

domniemany koszt. 

Spó�áka posiada, tabel�
 amortyzacyjn�� z miesi�
cznym uj�
ciem warto��ci stawek, 

generowan�� w podsystemie informatycznym obs�áuguj��cym gospodark�
 rzeczowym 

maj��tkiem trwa�áym. ��rodki trwa�áe amortyzowane by�áy drog�� systematycznego, planowego 

roz�áo�*enia warto��ci pocz��tkowej metod�� liniow�� wed�áug stawek ustalonych na podstawie 

okresu ekonomicznej u�*yteczno��ci ��rodków trwa�áych.  

W okresie pierwszego pó�árocza 2007 roku nie mia�áy miejsca odpisy aktualizuj��ce warto���ü 

rzeczowych aktywów trwa�áych. Ograniczeniami w prawach w�áasno��ci maj��tku trwa�áego 

by�áy zabezpieczenia kredytów i po�*yczek. 
 

W ci��gu roku zwi�
kszono warto���ü ��rodków trwa �áych ogó�áem z tytu�áu: 

- nak�áadów na ��rodki trwa�áe pozostaj��ce w budowie 3.988 tys. z�á.

- nak�áady na oddane do u�*ytkowania warto��ci niematerialne 1 tys. z�á.

- nak�áadów na oddane do u�*ytkowania i zakupione ��rodki trwa�áe 118 tys. z�á.

- ��rodki trwa�áe zakupione w leasingu 141 tys. z�á.

razem: 4.248 tys. z�á.

oraz zmniejszono z tytu�áu likwidacji 270 tys. z�á.

- mniej umorzenie 133 tys. z�á.

- warto���ü netto rozchodowanych ��rodków trwa�áych 137 tys. z�á.
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Obroty i salda kont analitycznych zgodne s�� z ewidencj�� syntetyczn�� stanów ��rodków 

trwa�áych i prawid�áowo zosta�áy uj�
te w sprawozdaniu finansowym. 

 

3. Aktywa z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego wynosz�� 5.105 tys. z�á.

Udzia�á procentowy w sumie bilansowej 2,1 %
 

Do wylicze�� warto��ci aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego pos�áu�*y�áy 

przej��ciowe ró�*nice ujemne mi�
dzy warto��ci�� ksi�
gow�� i warto��ci�� podatkow�� pozycji 

aktywów i zobowi��za��: 

- rezerw na ��wiadczenia pracownicze 1.882 tys. z�á.

- zobowi��za�� z tyt. wynagrodze�� z przesuni�
tym terminem p�áatno��ci 1.979 tys. z�á.

- odpisów aktualizuj��cych aktywa 5.423 tys. z�á.

- odsetek od kredytów i innych zobowi��za�� niezap�áacone 4.601 tys. z�á.

- ujemnych ró�*nic kursowych z wyceny bilansowej 444 tys. z�á.

- aktywu na strat�
 podatkow��  12.534 tys. z�á.

Ujemna ró�*nica przej��ciowa ogó�áem wynios�áa 26.863 tys. z�á.
 

Warto���ü aktywu wyliczona z ujemnej ró�*nicy przej��ciowej, przy zastosowaniu 19 % stawki 

podatku dochodowego wynios�áa 5.105 tys. z�á. 
 

Stany d�áugoterminowych rozlicze�� mi�
dzyokresowych zosta�áy prawid�áowo wykazane w 

bilansie. 

 

4. Aktywa finansowe   
 

Aktywa finansowe brutto 4.976 tys. z�á.

Odpisy aktualizuj��ce 958 tys. z�á.

Aktywa finansowe netto na 30.06.2007 r. 4.018 tys. z�á.

Udzia�á % w sumie bilansowej 1,6 %
 

”Ferrum” S.A. na 30.06.2007 r. posiada�áa aktywa finansowe d�áugoterminowe: 
 

 Warto���ü brutto Odpisy 
aktualizuj��ce 

Warto���ü netto 

- w jednostce powi��zanej 4.018 tys. z�á. 0 tys. z�á. 4.018 tys. z�á.

- w pozosta�áych jednostkach 958 tys. z�á. 958 tys. z�á. 0 tys. z�á.
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Warto���ü aktywów finansowych w jednostkach pozosta�áych to akcje spó�áek: 
 

Huta Jedno���ü S.A. 11 tys. z�á. 

Centrozap S.A. 947 tys. z�á.,

na które utworzone s�� w 100% odpisy aktualizuj��ce. 
 

Pozycja aktywów finansowych zosta�áa prawid�áowo zaprezentowana w sprawozdaniu 

finansowym za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 

 

5. Nale�*no��ci d�áugoterminowe  
 

Nale�*no��ci brutto 120 tys. z�á.

Odpisy aktualizuj��ce 0 tys. z�á.

Nale�*no��ci netto na 30.06.2007 r. 120 tys. z�á.

Udzia�á % w sumie bilansowej 0,05 %
 

Pozycja nale�*no��ci d�áugoterminowych zosta�áa prawid�áowo wykazana w bilansie – 

obejmuje nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug, których termin przypada po 30 czerwca 2008 r. 

 

II. AKTYWA OBROTOWE  
 

1. Zapasy 33.642 tys. z�á.
 

Udzia�á % w sumie bilansowej 13,7 % 

1) Materia�áy 13.850 tys. z�á.

- materia�áy brutto 14.716 tys. z�á. 

- odpis aktualizuj��cy materia�áy 866 tys. z�á. 

2) Pó�áprodukty i produkty w toku 1.688 tys. z�á.

3) Produkty gotowe  18.099 tys. z�á.

4) Towary  5 tys. z�á.

 

Warto���ü zapasów wykazana w bilansie nie przekracza ich warto��ci odzyskiwalnej. Ustalenie 

warto��ci odzyskiwalnej nast��pi�áo poprzez odpisy aktualizuj��ce, które doprowadzi�áy do 

warto��ci, któr�� mo�*na uzyska�ü na drodze u�*ytkowania lub sprzeda�*y poszczególnych 

pozycji zapasów. 
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Koszty poniesione na wytworzenie produktów w toku i produktów gotowych obejmuj�� 

koszty bezpo��rednich materia�áów i robocizny oraz uzasadnion�� cz�
���ü po��rednich kosztów 

produkcji, ustalonych przy normalnym wykorzystaniu zdolno��ci produkcyjnych. 

Zgodnie z Zarz��dzeniem Dyrektora Naczelnego nr 07/05 z dnia 11.06.2007 r., zosta�áa 

przeprowadzona inwentaryzacja z natury produkcji w toku oraz wyrobów gotowych na 

dzie�� 30 czerwca 2007 r. Nie zosta�áy stwierdzone ró�*nice inwentaryzacyjne. 

Stan zapasów nierotacyjnych wyst��pi�á tylko w pozycji materia�áów: 

Stan na pocz��tek okresu 882 tys. z�á.

Stan na koniec okresu 973 tys. z�á.

Zwi�
kszenie 91 tys. z�á.
 

Istnieje zgodno���ü zapisów na kontach analitycznych i syntetycznych. Zapasy zosta�áy uj�
te w 

ksi�
gach kompletnie i w prawid�áowej warto��ci zosta�áy wykazane w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

2. Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i us�áug wynosz�� 67.938 tys. z�á.
   

Nale�*no��ci brutto 69.936 tys. z�á.

mniej: 

- odpisy z tytu�áu aktualizacji wyceny 1.998 tys. z�á.

Nale�*no��ci netto z tyt. dostaw i us�áug na 30.06.2007 r. 67.938 tys. z�á.

Udzia�á % w sumie bilansowej 27,7 % 

w tym: 

- nale�*no��ci od jednostek powi��zanych 8.459 tys. z�á.

- nale�*no��ci od pozosta�áych jednostek 59.479 tys.. z�á.
 

Nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug obejmuj��: 
 

Tytu�áy Warto���ü brutto Odpis 
aktualizuj��cy  

Warto���ü netto

- nale�*no��ci z tyt. bie�*��cej sprzeda�*y 68.144 tys. z�á. 206 tys. 67.938 tys. z�á.

- nale�*no��ci na drodze s��dowej 22 tys. z�á. 22 tys. z�á. 0 tys. z�á.

- nale�*no��ci firm w uk�áadzie, ugodzie 198 tys. z�á. 198 tys. z�á. 0 tys. z�á.

- nale�*no��ci zas��dzone 250 tys. z�á. 250 tys. z�á. 0 tys. z�á.

- nale�*no��ci firm w likwidacji i upad�áo��ci 1.322 tys. z�á. 1.322 tys. z�á. 0 tys. z�á.

Ogó�áem: 69.936 tys. z�á. 1.998 tys. z�á. 67.938 tys. z�á.
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Z kwoty brutto nale�*no��ci krótkoterminowych z tytu�áu dostaw i us�áug przypada na 

nale�*no��ci: 

- nieprzeterminowane 53.414 tys. z�á.

- przeterminowane, w tym:  16.522 tys. z�á.

 a) do 3 miesi�
cy 14.662 tys. z�á.

 b) od 3 do 6 miesi�
cy 0 tys. z�á.

 c) od 6 do 12 miesi�
cy 8 tys. z�á.

 d) powy�*ej 12 miesi�
cy 1.852 tys. z�á.
 

Nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug przeterminowane powy�*ej 6 miesi�
cy urealnione zosta�áy 

odpisem aktualizuj��cym. 

 

3. Pozosta�áe nale�*no��ci wynosz�� 8.701 tys. z�á.
   

Nale�*no��ci krótkoterminowe pozosta�áe brutto 11.195 tys. z�á.

mniej: 

- odpisy z tytu�áu aktualizacji wyceny 2.494 tys. z�á.

Nale�*no��ci pozosta�áe netto na 30.06.2007 r. 8.701 tys. z�á.

Udzia�á % w sumie bilansowej 3,5 % 
 

  

Warto���ü brutto 

Odpis 

aktualizuj��cy 

 

Warto���ü netto 

- podatek dochodowy od osób prawnych 40 tys. z�á. 0 tys. z�á. 40 tys. z�á.

- VAT do odliczenia w nast�
pnym okresie 591 tys. z�á. 0 tys. z�á. 591 tys. z�á.

- nadp�áata podatku od nieruchomo��ci 673 tys. z�á. 0 tys. z�á. 673 tys. z�á.

- prace rozwojowe nowej produkcji 1.917 tys. z�á. 0 tys. z�á. 1.917 tys. z�á.

- op�áaty rozliczane w czasie 550 tys. z�á. 0 tys. z�á. 550 tys. z�á.

- koszty finansowe rozliczane w czasie 203 tys. z�á. 0 tys. z�á. 203 tys. z�á.

- odpis na ZF��S 223 tys. z�á. 0 tys. z�á. 223 tys. z�á.

- nale�*no��ci dot. wewn��trzwspólnotowych 

dostaw bez potwierdze�� odbioru 1.734 tys. z�á.

 

0 tys. z�á. 1.734 tys. z�á.

- nale�*no��ci z tyt. budowy ��rodków 

trwa�áych 

 

1.549 tys. z�á.
 

1.532 tys. z�á. 
 

17 tys. z�á.

- z innych tytu�áów ni�* dostawy i us�áugi 975 tys. z�á. 962 tys. z�á. 13 tys. z�á.

- zaliczki na dostawy 212 tys. z�á. 0 tys. z�á. 212 tys. z�á.

- zaliczki na budow�
 ��rodków trwa�áych 1.963 tys. z�á. 0 tys. z�á. 1.963 tys. z�á.
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- nale�*no��ci z tyt. po�*yczek z ZF��S 563 tys. z�á. 0 tys. z�á. 563 tys. z�á.

- rozrachunki z pracownikami 2 tys. z�á. 0 tys. z�á. 2 tys. z�á.

 11.195 tys. z�á. 2.494 tys. z�á. 8.701 tys. z�á.
 

Nale�*no��ci wykazane zosta�áy w skorygowanej cenie nabycia, przy uwzgl�
dnieniu 

efektywnej stopy procentowej, któr�� jest stopa ustawowych odsetek. Zaprezentowane 

zosta�áy w warto��ciach wymagalnych tj. �á��cznie z naliczonymi odsetkami. 
 

 Naliczone nale�*ne odsetki z tytu�áu nieterminowych zap�áat nale�*no��ci za dostawy i us�áugi 

wynosi�áy: 
 

 wg not memoria�áowe razem 

- stan na 1.01.2007 r. 56 tys. z�á. 20 tys. z�á. 76 tys. z�á.

- naliczono do 30.06.2007 r. 13 tys. z�á. 29 tys. z�á. 42.tys. z�á.

- zap�áacono do 30.06.2007 r. 1 tys. z�á. 0 tys. z�á. 1 tys. z�á.

- wyksi�
gowano memoria�áowe odsetki 0 tys. z�á. 20 tys. z�á. 20 tys. z�á.

- stan na 30.06.2007 r., w tym 68 tys. z�á. 29 tys. z�á. 97 tys. z�á.

- z tyt. dostaw i us�áug 44 tys. z�á. 29 tys. z�á. 73 tys. z�á.

- pozosta�áych  24 tys. z�á. 0 tys. z�á. 24 tys. z�á.
 

Na odsetki nale�*ne i hipotetyczne dokonany zosta�á odpis aktualizuj��cy. 
 

Saldo nale�*no��ci wyra�*onych w walutach obcych zosta�áo wycenione wed�áug kursu 

��redniego NBP na dzie�� 30.06.2007 r. 

Nale�*no��ci krótkoterminowe zosta�áy kompletnie i prawid�áowo uj�
te w ksi�
gach 

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. 

 

4. ��rodki pieni �
�*ne i ich ekwiwalenty wynosz��: 1.527 tys. z�á.
 

Udzia�á % w sumie bilansowej 0,6 % 
 

��rodki pieni�
�*ne w kasach i rachunkach bankowych na dzie�� 30.06.2007 r. wynosi�áy: 

- kasy 24 tys. z�á.

- rachunki bankowe 1.503 tys. z�á.
 

��rodki pieni�
�*ne w kasach by�áy zgodne ze stanami ostatnich w czerwcu 2007 r. raportów 

kasowych, natomiast ��rodki pieni�
�*ne na rachunkach bankowych wynika�áy z sald ostatnich 

za miesi��c czerwiec 2007 r. wyci��gów bankowych. ��rodki pieni�
�*ne w walutach obcych 
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zosta�áy uj�
te w ksi�
gach wg kursu zamkni�
cia ostatnich transakcji, który spó�áka przyj�
�áa na 

poziomie ��rednich kursów NBP. Zgodnie z zawartymi umowami z bankami zosta�áy 

doliczone odsetki oraz pobrana prowizja od obrotów. 
 

��rodki pieni�
�*ne zosta�áy wykazane kompletnie, w warto��ci nominalnej. Salda kont 

syntetycznych zgodne by�áy z kontami analitycznymi oraz prawid�áowo zosta�áy wykazane w 

sprawozdaniu finansowym. 

 

III. KAPITA �à W�àASNY 
 

 Kapita �á w�áasny wynosi 108.302 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 44,1 % 

 i sk�áada si�
 z: 

 1) Kapita�áu akcyjnego 37.919 tys. z�á.

 2) Kapita�áu zapasowego 66.435 tys. z�á.

 3) Zysku netto 3.948 tys. z�á.
 

Na dzie�� 30.06.2007 r. kapita�á akcyjny wynosi�á 37.919.324,34 z�á. Stanowi�áy go akcje 

zwyk�áe na okaziciela w ilo��ci 12.271.626 szt., o warto��ci nominalnej 3,09 z�á. ka�*da. 
 

Kapita�á zapasowy, zgodnie z Uchwa�á�� nr V/2007 z dnia 10 maja 2007 r. Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia ”Ferrum” S.A. zosta�á zwi�
kszony o zysk wygenerowany w roku 

2006 tj. o kwot�
 11.842 tys. z�á i zosta�á zaprezentowany w bilansie na dzie�� 30.06.2007 r. 

w prawid�áowej wysoko��ci 66.435 tys. z�á.. 
 

Wynik finansowy netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. stanowi 

zysk netto w wysoko��ci 3.948 tys. z�á. 
 

Obroty i salda kapita�áu w�áasnego zosta�áy prawid�áowo ewidencjonowane w ksi�
gach 

i prawid�áowo uj�
te w sprawozdaniu finansowym. 

 

IV. ZOBOWI �� ZANIA D �àUGOTERMINOWE  
 

1. Rezerwa z tytu�áu odroczonego podatku dochodowego wynosi 9.286 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 3,8 % 
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Za podstaw�
 do utworzenia i wykorzystania rezerwy z tytu�áu odroczonego podatku 

dochodowego przyj�
ta zosta�áa warto���ü dodatniej ró�*nicy przej��ciowej ró�*ni��cej warto���ü 

ksi�
gow�� od warto��ci podatkowej aktywów i zobowi��za�� z tytu�áów: 

- innych warto��ci i stawek amortyzacyjnych maj��tku trwa�áego 48.714 tys. z�á.

- dodatnich ró�*nic kursowych z wyceny bilansowej 159 tys. z�á.

Dodatnia ró�*nica przej��ciowa ogó�áem wynios�áa 48.873 tys. z�á.
 

Warto���ü rezerwy wyliczona z dodatniej ró�*nicy przej��ciowej, przy zastosowaniu 19 % 

stawki podatku dochodowego wynios�áa 9.286 tys. z�á. 
 

Pozycja rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego zosta�áa prawid�áowo 

zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 

 

2. D�áugoterminowe rezerwy na zobowi��zania wynosz�� 1.384 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 0,6 % 
 

D�áugoterminowe rezerwy na zobowi��zania stanowi�� rezerwy na ��wiadczenia 

pracownicze i podobne, które obejmuj�� okres pocz��wszy od drugiego pó�árocza 2008 

roku, w tym: 

- rezerwy na nagrody jubileuszowe 847 tys. z�á.

- rezerwy na odprawy emerytalne 537 tys. z�á.
 

Rezerwy bazuj�� na obowi��zuj��cym w spó�áce regulaminie wynagrodze�� oraz wyliczane s�� 

wed�áug specjalnie w tym celu opracowanego programu informatycznego. 

D�áugoterminowe rezerwy na zobowi��zania zosta�áy prawid�áowo wycenione i 

zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 

 

3. Stan odpisów z tytu�áu aktualizacji i wyceny aktywów oraz rezerw na zobowi��zania 

przedstawia si�
 nast�
puj��co: 

1) Stan na pocz��tek okresu 18.589 tys. z�á.

2) Odpisy z tytu�áu aktualizacji 207 tys. z�á.

3) Utworzenie rezerw 707 tys. z�á.

 Razem 19.503 tys. z�á.

4) Wykorzystanie rezerw 336 tys. z�á.

5) Wykorzystanie odpisów na skutek realizacji przyczyn ich dokonania 1.583 tys. z�á.

6) Rozwi��zanie odpisów na skutek sp�áaty nale�*no��ci 70 tys. z�á.



 
Sprawozdanie robocze uzupe�ániaj��ce raport z przegl��du sprawozdania finansowego 
obejmuj��cego okres od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. ”Ferrum” S.A. w Katowicach 

22

7) Rozwi��zanie odpisów na skutek ustania przyczyn ich dokonania 8 tys. z�á.

 Razem zmniejszenia odpisów i rezerw 1.997 tys. z�á.

8) Stan na koniec okresu, z tego: 17.506 tys. z�á.

 - zmniejszono aktywa trwa�áe 958 tys. z�á.

 - zmniejszono aktywa obrotowe 5.358 tys. z�á.

9) Stan rezerw bilansowych 11.190 tys. z�á.
 

Rezerwy na zobowi��zania oraz odpisy z tytu�áu aktualizacji wyceny aktywów zosta�áy 

prawid�áowo wyliczone i prezentowane w sprawozdaniu finansowym. 

 

4. Kredyty i po �*yczki d�áugoterminowe wynosz�� 5.188 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 2,1 %

 i obejmuj��: 

 1) kredyty zaci��gni�
te w bankach 4.353 tys. z�á.

 2) kredyty i po�*yczki obj�
te post�
powaniem uk�áadowym 835 tys. z�á.

 

Pozycja d�áugoterminowych kredytów i po�*yczek obejmuje warto��ci, których termin 

p�áatno��ci przypada pó�(niej ni�* w roku nast�
pnym po dniu bilansowym. Wycenione 

zosta�áy na dzie�� bilansowy wg skorygowanej ceny nabycia i prawid�áowo zaprezentowane 

w bilansie na dzie�� 30 czerwca 2006 r. 
 

5. Zobowi��zania d�áugoterminowe wynosz�� 26.026 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 10,6 %

 i obejmuj��: 

 1) zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug 19 tys. z�á.

 2) zg�áoszone do uk�áadu zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug  1.557 tys. z�á.

 3) warunkowe umorzenie zobowi��za�� obj�
tych uk�áadem  4.697 tys. z�á.

 4) warunkowe umorzenie kredytów obj�
tych uk�áadem  2.000 tys. z�á.

 5) warunkowe umorzenia kredytów i odsetek 1.671 tys. z�á.

 6) dotacje z WFO�� i GW 168 tys. z�á.

 7) zobowi��zania z tyt. emisji zerokuponowych w�áasnych obligacji 15.000 tys. z�á.

 8) gwarancja bankowa 412 tys. z�á.

 9) zobowi��zania z tyt. ��rodków trwa�áych w leasingu 88 tys. z�á.

 10) zg�áoszone do uk�áadu zobowi��zania z tytu�áów innych ni�* dostawy i us�áugi 414 tys. z�á.
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Zobowi��zania d�áugoterminowe wycenione zosta�áy na dzie�� bilansowy wg skorygowanej 

ceny nabycia. Obejmuj�� warto��ci, których termin p�áatno��ci przypada pó�(niej ni�* w roku 

nast�
pnym po dniu bilansowym. Zosta�áy prawid�áowo uj�
te w bilansie. 

 

V. ZOBOWI �� ZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
 

1. Krótkoterminowe re zerwy na zobowi��zania wynosz�� 520 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 0,2 % 

 i obejmuj��: 

 1) rezerwy na nagrody jubileuszowe 204 tys. z�á.

 2) rezerwy na niewykorzystane urlopy 294 tys. z�á.

 3) pozosta�áe rezerwy 22 tys. z�á.

 

Krótkoterminowe rezerwy na zobowi��zania zosta�áy prawid�áowo wyliczone na dzie�� 

bilansowy oraz poprawnie uj�
te w sprawozdaniu finansowym. 

 

2. Kredyty i po �*yczki krótkoterminowe wynosz�� 35.719 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 14,5 %

 i obejmuj��: 

 1) kredyty zaci��gni�
te w bankach 34.022 tys. z�á.

 2) po�*yczka wobec WFO�� i GW 1.029 tys. z�á.

 3) kredyty i po�*yczki obj�
te post�
powaniem uk�áadowym 668 tys. z�á.

 

Kredyty i po�*yczki zosta�áy prawid�áowo zaprezentowane w bilansie. Wycena bilansowa 

bazuje na skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Przy miesi�
cznym naliczaniu i sp�áacie odsetek efektywn�� stop�
 stanowi wewn�
trzna 

stopa zwrotu oparta na nominalnym oprocentowaniu poszczególnych kredytów i 

po�*yczek. 
 

3. Zobowi��zania z tytu�áu dostaw i us�áug wynosz�� 51.206 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 20,8 %
 

Zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug wg stanu na 30.06.2007 r. obejmowa�áy: 

- bie�*��ce z tyt. dostaw  49.674 tys. z�á.

- odsetki od zobowi��za�� wg wystawionych not odsetkowych 5 tys. z�á.
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- odsetki hipotetyczne 297 tys. z�á.

- zg�áoszone do uk�áadu 1.230 tys. z�á.

Ogó�áem zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug 51.206 tys. z�á.
 

 Struktura czasowa zobowi��za�� z tytu�áu dostaw i us�áug (bez zobowi��za�� z tyt. uk�áadu) 
 

- nie przeterminowane 48.070 tys. z�á.

- przeterminowane do 3 miesi�
cy 1.906 tys. z�á.

  Razem: 49.976 tys. z�á.

- zg�áoszone do uk�áadu 1.230 tys. z�á.

  Ogó�áem: 51.206 tys. z�á.
 

Zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug zosta�áy wykazane w kwocie wymagaj��cej zap�áaty tj. 

�á��cznie z naliczonymi odsetkami zw�áoki. 
 

 Naliczone nale�*ne odsetki z tytu�áu nieterminowych zap�áat zobowi��za�� za dostawy i us�áugi 

wynosz��: 
 

 wg not memoria�áowe 

- stan na 1.01.2007 r. 4 tys. z�á. 244 tys. z�á.

- naliczono do 30.06.2007 r. 31 tys. z�á. 53 tys. z�á.

- zap�áacono do 30.06.2007 r. 30 tys. z�á. 0,00 z�á.

- stan na 30.06.2007 r. 5 tys. z�á. 297 tys. z�á..
 

Zobowi��zania wykazane zosta�áy w skorygowanej cenie nabycia, przy uwzgl�
dnieniu 

efektywnej stopy procentowej, któr�� jest stopa ustawowych odsetek. Zaprezentowane 

zosta�áy w warto��ciach wymagalnych tj. �á��cznie z naliczonymi odsetkami. 

 

4. Pozosta�áe zobowi��zania krótkoterminowe wynosz�� 7.846 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 3,2 %

 i obejmuj�� tytu�áy: 

 - podatek od osób fizycznych  251 tys. z�á.

 - podatek VAT 591 tys. z�á.

 - podatek VAT do rozliczenia w nast�
pnych okresach 83 tys. z�á.

 - sk�áadki na ubezpieczenia spo�áeczne 1.162 tys. z�á.

 - PFRON 15 tys. z�á.

 - dotacja do prac rozwojowych 444 tys. z�á.
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 - dotacje z WFO�� i GW  75 tys. z�á.

 - naliczone kary umowne i odszkodowania  61 tys. z�á.

 - gwarancja bankowa 1.647 tys. z�á.

 - zg�áoszone do uk�áadu zobowi��zania inne ni�* z tyt. dostaw i us�áug 331 tys. z�á.

 - zakup rzeczowego maj��tku trwa�áego 634 tys. z�á.

 - zakup ��rodków trwa�áych w leasingu 197 tys. z�á.

 - zaliczki na dostawy 72 tys. z�á.

 - wynagrodzenia 945 tys. z�á.

 - potr��cenia z wynagrodze�� 47 tys. z�á.

 - fundusz specjalny wobec pracowników 1.008 tys. z�á.

 - zobowi��zania z tyt. ubezpiecze�� 224 tys. z�á.

 - pozosta�áe zobowi��zania 59 tys. z�á.
 

Zobowi��zania wobec pracowników z tytu�áu ZF��S w okresie od 1.01.2007 r. do 

30.06.2007 r. przedstawia�áy si�
 nast�
puj��co: 

Stan funduszu na 1.01.2007 r. 695 tys. z�á.

- odpis podstawowy  +438 tys. z�á.

- wp�áywy z op�áat za korzystanie z dzia�áalno��ci Funduszu +15 tys. z�á.

- odsetki od ��rodków Funduszu i po�*yczek mieszkaniowych +9 tys.  z�á.

- pomoc rzeczowa i finansowa -125 tys. z�á.

- organizacja wypoczynku -24 tys. z�á.

Stan funduszu na 30.06.2007 r. 1.008 tys. z�á.
 

Odpis podstawowy zosta�á zaliczony w koszty w wysoko��ci 50% planowanej wielko��ci, a 

pozosta�áe 50% zosta�áo aktywowane w czynnych rozliczeniach mi�
dzyokresowych 

kosztów. 

Zasady tworzenia oraz gospodarowania zak�áadowym funduszem ��wiadcze�� socjalnych 

okre��lone zosta�áy w regulaminie obowi��zuj��cym w spó�áce. Odpis na fundusz socjalny 

zosta�á wyliczony zgodnie z obowi��zuj��cymi przepisami prawa. 
 

5. Pochodne instrumenty finansowe wynosz�� 227 tys. z�á.

 Udzia�á % w sumie bilansowej 0,1 %
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Prezentowana w sprawozdaniu finansowym warto���ü pochodnych instrumentów 

finansowych to warto���ü ró�*nicy pomi�
dzy zakontraktowan�� cen�� forwardów a ich 

warto��ci�� godziw�� na dzie�� 30 czerwca 2007 roku. 

Pozycja pochodnych instrumentów finansowych, stanowi��ca w spó�áce zakontraktowane i 

nie zrealizowane na dzie�� bilansowy walutowe transakcje terminowe, zosta�áa prawid�áowo 

wyceniona i uj�
ta w sprawozdaniu finansowym za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 

 

6. Podstawa prawna, rozliczenie i przebieg w�áasnego post�
powania uk�áadowego, 

ugodowego 
 

Postanowieniem s��dowym z dnia 23 grudnia 2003 roku S��du Rejonowego w Katowicach 

zosta�á zatwierdzony uk�áad, który ”Ferrum” S.A. otworzy�áa zgodnie z postanowieniem 

s��dowym w dniu 5 listopada 2002 roku. Uprawomocnienie zatwierdzenia uk�áadu mia�áo 

miejsce dnia 14 pa�(dziernika 2004 roku. 
 

Wg stanu na dzie�� 30.06.2007 r. warto���ü uk�áadu przedstawia si�
 j.n.: 

Warto���ü do umorzenia po zako��czeniu uk�áadu – prezentacja jako 

rozliczenia mi�
dzyokresowe uj�
te w zobowi��zaniach d�áugoterminowych: 

 

6.697 tys. z�á.
  

Warto���ü do zap�áaty, z roz�áo�*eniem na raty: 5.035 tys. z�á.
 

- zobowi��zania z tyt. dostaw i us�áug 2.787 tys. z�á.

- d�áugoterminowe 1.557 tys. z�á. 

- krótkoterminowe 1.230 tys. z�á. 

- kredyty i po�*yczki 1.503 tys. z�á.

- d�áugoterminowe 835 tys. z�á. 

- krótkoterminowe 668 tys. z�á. 

- zobowi��zania pozosta�áe z tytu�áów: zakupów ��rodków trwa�áych, 

leasingu, cesji, por�
cze�� po�*yczek 745 tys. z�á.

- d�áugoterminowe 414 tys. z�á. 

- krótkoterminowe 331 tys. z�á. 

 

VI. WYNIK FINANSOWY, PODATKI  
 

W pierwszym pó�ároczu 2007 roku ”Ferrum” S.A. nie posiada�áa dzia�áalno��ci zaniechanej. 

Rachunek zysków i strat obejmuje wy�á��cznie pozycje zwi��zane z dzia�áalno��ci�� 

kontynuowan��. 
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 1. Przychody i koszty 

A. Przychody dzia�áalno��ci operacyjnej 119.581 tys. z�á.

 I. Przychody ze sprzeda�*y produktów 121.802 tys. z�á.

 II Przychody ze sprzeda�*y towarów i materia�áów 2.065 tys. z�á.

 III Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji nie zako��czonej - 5.347 tys. z�á.

 IV. Koszt wytworzenia produktów na w�áasne potrzeby 5 tys. z�á.

 V. Pozosta�áe przychody operacyjne 1.056 tys. z�á.

B. Koszty dzia�áalno��ci operacyjnej 115.851 tys. z�á.

 I. Amortyzacja 4.367 tys. z�á.

 II. Zu�*ycie materia�áów i energii 89.300 tys. z�á.

 III. Us�áugi obce 5.781 tys. z�á.

 IV. Podatki i op�áaty 2.136 tys. z�á.

 V. Wynagrodzenia 7.940 tys. z�á.

 VI. Ubezpieczenia spo�áeczne i inne ��wiadczenia 2.055 tys. z�á.

 VII. Pozosta�áe koszty rodzajowe 1.465 tys. z�á.

 VIII. Warto���ü sprzedanych towarów i materia�áów 1.964 tys. z�á.

 IX Pozosta�áe koszty operacyjne 843 tys. z�á.

 Zysk z dzia�áalno��ci operacyjnej 3.730 tys. z�á.

 Przychody finansowe 1.610 tys. z�á.

 Koszty finansowe 1.392 tys. z�á.

 Zysk brutto 3.948 tys. z�á.

 Podatek dochodowy 0,00 z�á.

 Zysk netto z dzia�áalno��ci kontynuowanej 3.948 tys. z�á.
 

Przychody okresu sprawozdawczego wykazane zosta�áy w sposób kompletny. Uj�
te 

zosta�áy wszystkie faktury dotycz��ce badanego okresu. Dokumenty sprzeda�*y oraz 

dowody pozosta�áych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych by�áy 

prawid�áowo dekretowane i ksi�
gowane.  
 

Zachowana zosta�áa wspó�ámierno���ü przychodów z kosztami poniesionymi w celu 

uzyskania przychodów. 
 

Dane ksi��g rachunkowych w zakresie przychodów ze sprzeda�*y zosta�áy prawid�áowo 

wykazane w zestawieniu obrotów i sald oraz sprawozdaniu finansowym. 
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Koszty badanego okresu zosta�áy uj�
te kompletnie. Obci���*enie kosztów nast�
powa�áo na 

podstawie prawid�áowo sporz��dzanych dowodów ksi�
gowych oraz otrzymywanych faktur 

zewn�
trznych, które poddawane by�áy kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej. 

Amortyzacja ��rodków trwa�áych i warto��ci niematerialnych i prawnych zosta�áa naliczona 

w prawid�áowej wysoko��ci i odniesiona w ci�
�*ar kosztów. Zu�*ycie materia�áów wycenione 

zosta�áo wg rzeczywistych cen zakupu. Obci���*enia podatkowe dokumentowane by�áy 

prawid�áowo sporz��dzanymi deklaracjami i dowodami wewn�
trznymi.  

Koszty badanego okresu zosta�áy rozliczone wspó�ámiernie do przychodów tego okresu. 
 

Poniesione koszty rodzajowe w okresie pierwszego pó�árocza roku 

2007 wynios�áy 113.044 tys. z�á.

Rozliczone zosta�áy poprzez: 

- zmniejszenie stanu produktów gotowych + 9.180 tys. z�á.

- zwi�
kszenie stanu produkcji w toku - 1.462 tys. z�á.

- zmian�
 stanu rozlicze�� mi�
dzyokresowych kosztów - 2.360 tys. z�á.

- zmian�
 kosztów rozliczonych - 11 tys. z�á.

- ��wiadczenia na w�áasne potrzeby - 5 tys. z�á.

Koszt w�áasny sprzedanej produkcji 118.386 tys. z�á.

w tym: 

- koszt wytworzenia produkcji 110.673 tys. z�á.

- koszty sprzeda�*y 3.626 tys. z�á.

- koszty ogólnego zarz��du 4.087 tys. z�á.
 

Kr��g kosztów zosta�á prawid�áowo rozliczony. 
 

2. Pozosta�áe przychody i koszty operacyjne 

 Pozosta�áe przychody operacyjne 1.056 tys. z�á.

 Pozosta�áe koszty operacyjne 843 tys. z�á.

 Zysk 213 tys. z�á.
 

2.1. Pozosta�áe przychody operacyjne obejmuj��: 
 

- odniesienie amortyzacji ��rodków trwa�áych zakupionych z po�*yczki 37 tys. z�á.

- sprzeda�* z�áomu z likwidacji ��rodków trwa�áych 25 tys. z�á.

- rozwi��zanie odpisu aktualizuj��cego materia�áy 8 tys. z�á.

- rozwi��zanie odpisu aktualizuj��cego nale�*no��ci i odsetki od nale�*no��ci 70 tys. z�á.
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- odsetki od nale�*no��ci 42 tys. z�á.

- odsetki od ��rodków pieni�
�*nych i lokat bankowych 1 tys. z�á.

- odsetki od ugody s��dowej 27 tys. z�á.

- zwrot nadp�áaty podatku od nieruchomo��ci 673 tys. z�á.

- otrzymane kary umowne 97 tys. z�á.

- otrzymane odszkodowania 38 tys. z�á.

- rozliczenie umowy leasingowej 22 tys. z�á.

- rozliczenie sk�áadki ubezpieczeniowej zgodnie z umow�� 13 tys. z�á.

- pozosta�áe przychody 3 tys. z�á.

 1.056 tys. z�á.
 

2.2. Pozosta�áe koszty operacyjne obejmuj��: 
 

- nadwy�*ka ujemnych ró�*nic kursowych nad dodatnimi zwi��zanymi z 

dzia�áalno��ci�� podstawow�� 479 tys. z�á.

- ujemne ró�*nice kursowe 1.768 tys. z�á. 

- dodatnie ró�*nice kursowe 1.289 tys. z�á. 

- odsetki od zobowi��za�� bie�*��cych z tyt. dostaw i us�áug 31 tys. z�á.

- odsetki memoria�áowe od zobowi��za�� bie�*��cych z tyt. dostaw i us�áug 52 tys. z�á.

- odsetki od faktoringu 16 tys. z�á.

- odsetki od wynagrodze�� 6 tys. z�á.

- utworzenie odpisu aktualizuj��cego na materia�áy 43 tys. z�á.

- utworzenie odpisu aktualizuj��cego na nale�*no��ci  122 tys. z�á.

- utworzenie odpisu aktualizuj��cego na odsetki od nale�*no��ci  42 tys. z�á.

- kary umowne 17 tys. z�á.

- odszkodowania 22 tys. z�á.

- darowizny 6 tys. z�á.

- koszty post�
powania s��dowego 3 tys. z�á.

- renta wyrównawcza 3 tys. z�á.

- pozosta�áe koszty 1 tys. z�á.

Razem: 843 tys. z�á.
 

3. Dzia�áalno���ü finansowa 

 Przychody finansowe 1.610 tys. z�á.
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 Koszty finansowe 1.392 tys. z�á.

 Zysk 218 tys. z�á.
 

3.1. Przychody finansowe obejmuj��: 
 

- umorzenie odsetek od kredytu 388 tys. z�á.

- umorzenie odsetek od gwarancji bankowej 246 tys. z�á.

- nadwy�*ka dodatnich ró�*nic kursowych nad ujemnymi w zwi��zku z  

wycen�� instrumentów finansowych 976 tys. z�á.

- dodatnie ró�*nice kursowe 1.266 tys. z�á. 

- ujemne ró�*nice kursowe 290 tys. z�á. 

  1.610 tys. z�á.

 

3.2. Koszty finansowe obejmuj��: 
 

- odsetki bud�*etowe i podobne 36 tys. z�á.

- odsetki z tytu�áu leasingu finansowego 15 tys. z�á.

- odsetki i prowizje od kredytów, po�*yczek oraz zwi��zane z factoringiem 1.337 tys. z�á.

- pozosta�áe koszty finansowe 4 tys. z�á.

 1.392 tys. z�á.
 

Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona by�áa przez spó�ák�
 w badanym okresie 

poprawnie i kompletnie. Sprawozdanie finansowe prezentuje prawid�áowe przychody i 

koszty za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. 
 

4. Obowi��zkowe zmniejszenia zysku 
 

 Ustalenie wyniku finansowego dla celów podatkowych 
 

- wynik bilansowy brutto (+) 3.948 tys. z�á.

- przychody nie podlegaj��ce opodatkowaniu (-) 1.559 tys. z�á.

- koszty nie podlegaj��ce opodatkowaniu (+) 3.813 tys. z�á.

- koszty doliczone do opodatkowania (-) 4.656 tys. z�á.

- wynik bilansowy brutto po korektach (+) 1.546 tys. z�á.
 

Podstawa podatku dochodowego od osób prawnych zosta�áa prawid�áowo wyliczona. 

Zosta�áy uj�
te wszystkie koszty oraz przychody ró�*ni��ce wynik bilansowy od podstawy do 

opodatkowania. 
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 Wyliczenie warto��ci bie�*��cego podatku dochodowego od osób prawnych 
 

- wynik bilansowy brutto po korektach + 1.546 tys. z�á.

- straty za lata poprzednie do rozliczenia 1.546 tys. z�á.

- podstawa opodatkowania po rozliczeniu straty za lata ubieg�áe 0 tys. z�á.

 

 Wyliczenie warto��ci odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych 
 

- Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy  (+) 363 tys. z�á.

- Rozwi��zanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy  (-) 28 tys. z�á.

- Utworzenie aktywu na odroczony podatek dochodowy  (-) 641 tys. z�á.

- Rozwi��zanie aktywu na odroczony podatek dochodowy  (+) 306 tys. z�á.

- odroczony podatek od osób prawnych 0 tys. z�á.

 

Warto��ci bie�*��cego i odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych zosta�áy 

wyliczone zgodnie z MSR 12, poprawnie uj�
te w ksi�
gach rachunkowych oraz prawid�áowo 

zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za pierwsze pó�árocze 2007 roku. 

 

5. Podatki – rozliczenia z bud�*etem 
 

1. Podatek od nieruchomo��ci 753 tys. z�á.

2. Podatek od towarów i us�áug – nadwy�*ka nale�*nego 6.145 tys. z�á.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 652 tys. z�á.

4. Sk�áadki na ubezpieczenia spo�áeczne i zdrowotne 3.456 tys. z�á.

5. Op�áaty PFRON 88 tys. z�á.
 

1. Podatek od nieruchomo��ci 
 

Wyliczenia oparte zosta�áy na stawkach ustalonych na rok 2007. Rozliczenie podatku od 

nieruchomo��ci przedstawia�áo si�
 j.n.: 

Stan na 1.01.2007 r. – zobowi��zanie  396 tys. z�á.

Obci���*enie z tyt. podatku od nieruchomo��ci w okresie I pó�árocza 2007 r. 753 tys. z�á.

Podatek nale�*ny 1.426 tys. z�á. 

Decyzja Urz�
du Miasta z 26.06.2007 r. w sprawie 

stwierdzenia nadp�áaty w podatku od nieruchomo��ci 

 

673 tys. z�á. 

Razem: 1.149 tys. z�á.
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Zap�áacono  1.822 tys. z�á.

Stan na 30.06.2007 r. – nale�*no���ü  673 tys. z�á.
 

2. Podatek od towarów i us�áug VAT 
 

Dokumentacja zwi��zana z wyliczaniem, rejestracj�� i ewidencj�� ksi�
gow�� podatku VAT oraz 

jego rozliczanie z bud�*etem przebiega�áy zgodnie z wytycznymi prawa podatkowego.  
 

Obroty konta rozrachunkowego podatku VAT przedstawia�áy si�
 nast�
puj��co: 

Stan na 1.01.2007 r. – zobowi��zanie 3.661 tys.. z�á.

Podatek nale�*ny za okres 26.003 tys. z�á. 

Podatek naliczony za okres 19.857 tys. z�á. 

Nadwy�*ka podatku nale�*nego nad naliczonym 6.145 tys. z�á.

Korekty deklaracji za rok 2006 - 303 tys. z�á.

Razem do uregulowania 9.503 tys. z�á.

Zap�áacono w okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. 8.912 tys. z�á.

Stan na 30.06.2007 r. – zobowi��zanie 591 tys. z�á.
 

Saldo zobowi��zania obejmuje warto���ü nadwy�*ki podatku nale�*nego nad naliczonym wg 

pierwotnej deklaracji za miesi��c czerwiec 2007 r. 
 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 

Spó�áka wylicza, sporz��dza deklaracje oraz odprowadza warto���ü podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

Obroty i stany podatku dochodowego od osób fizycznych za pierwsze pó�árocze 2007 r. 

przedstawia�áy si�
 j.n.: 

Stan na 1.01.2007 r. 283 tys. z�á.

Nale�*ny za okres badany po pomniejszeniu o prowizj�
 p�áatnika 652 tys. z�á.

Razem: 935 tys. z�á.

Zap�áacono do 30.06.2007 r. 684 tys. z�á.

Stan na 30.06.2007 r. 251 tys. z�á.
 

Saldo zobowi��zania podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje warto��ci wed�áug: 

- deklaracji za czerwiec 2007 r. 124 tys. z�á.

- deklaracji za lipiec 2007 r. 127 tys. z�á.

 251 tys. z�á.
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4. Ubezpieczenia spo�áeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych ��wiadcze�� Pracowniczych 
 

Wyliczenie sk�áadek spó�áka dokona�áa bior��c za podstaw�
 kwot�
 wynagrodze�� skorygowan�� o 

wy�á��czenia zgodnie z obowi��zuj��cymi przepisami prawnymi. 
 

Rozliczenie sk�áadek ubezpieczenia spo�áecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy 

i Funduszu Gwarantowanych ��wiadcze�� Pracowniczych w okresie pierwszego pó�árocza 2007 

przedstawia�áo si�
 j.n.: 

Stan na 1.01.2007 r. – zobowi��zanie 1.345 tys. z�á.

Nale�*ne sk�áadki  3.456 tys. z�á.

Razem: 4.801 tys. z�á.

�™ ��wiadczenia wyp�áacane w imieniu ZUS 71 tys. z�á.

�™ zap�áaty 3.568 tys. z�á.

Stan na 30.06.2007 r. – zobowi��zanie 1.162 tys. z�á.
 

Saldo zobowi��zania bud�*etowego z tyt. sk�áadek ubezpieczenia wed�áug stanu na 30.06.2007 r. 

obejmuje deklaracje: 

- za czerwiec 2007 r.  605 tys. z�á.

- za lipiec 2007 r.  557 tys. z�á.
 

Jednostka naliczy�áa i uregulowa�áa odsetki od nieterminowej zap�áaty sk�áadek 

ubezpieczeniowych w kwocie 4.969,00 z�á. 
 

5. Op�áaty na PFRON 

Stan na 1.01.2007 r.  22 tys. z�á.

Op�áata nale�*na za pierwsze pó�árocze 2007 88 tys. z�á.

Razem: 110 tys. z�á.

Zap�áacono  95 tys. z�á.

Stan na 30.06.2007 r. 15 tys. z�á.
 

 

6. Rozliczenia wykorzystania dotacji  
   

 W pierwszym pó�ároczu 2007 roku spó�áka otrzyma�áa z Komitetu Bada�� Naukowych pomoc 

publiczn�� na rzecz bada�� i rozwoju. Do momentu wdro�*enia wyników bada��, warto���ü dotacji 

w wysoko��ci 1.917 tys. z�á. jest aktywowana i prezentowana w nale�*no��ciach jako czynne 

rozliczenia mi�
dzyokresowe kosztów. 
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VII. ZOBOWI �� ZANIA WARUNKOWE, OGRANICZENIA W PRAWACH W �àASNO��CI  

 

1. Wykaz grup zobowi��za�� zabezpieczonych na maj��tku Spó�áki 

Zobowi��zanie 
zabezpieczone 

Stan na 30.06.2007 roku Stan na 31.12.2006 roku 
kwota kredytu, 
po�*yczki i inne 

w tys. z�á.  

kwota 
zabezpieczenia  

w tys. z�á. 

kwota 
zabezpieczenia 
wyra�*ona jako % 
aktywów 

kwota kredytu, 

po�*yczki i inne 

w tys. z�á. 

kwota 
zabezpieczenia 

w tys. z�á. 

kwota 
zabezpieczenia 
wyra�*ona jako % 
aktywów 

 

Hipotecznie 37.339 70.545 28,7 26.479 70.545 29,2 

Zastaw 
rejestrowy 

47.944 130.404 53,1 36.286 130.404 54,0 

Przew�áaszczenia 
rzeczy 
ruchomych 

979 8.832 3,6 1.713 9.104 3,8 

Zastaw na 
udzia�áach 

19.240 4.000 1,6 21.535 4.000 1,7 

 

Razem 105.502 213.781 87,0 86.013 214.053 88,7 

 

2. Zobowi��zania warunkowe, w tym równie�* udzielone przez jednostk�
 gwarancje i 

por�
czenia, tak�*e wekslowe: 

”Ferrum” S.A. wg stanu na dzie�� 30.06.2007 r. by�áa por�
czycielem wed�áug prawa 

cywilnego, udzielaj��c gwarancji: 

- polskiemu kontrahentowi na warto���ü 110 tys. z�á., 

- trzem zagranicznym kontrahentom na warto���ü 460.609,68 EUR tj. 1.735 tys. z�á. 

 

VIII. RACHUNEK PRZEP �àYWÓW PIENI �	�) NYCH, 

INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJ �	 TYCH ZASADACH 

RACHUNKOWO ��CI ORAZ INNE INFORMACJE OBJA ��NIAJ �� CE 
 

Rachunek przep�áywów ��rodków pieni�
�*nych sporz��dzony zosta�á na bazie danych zawartych 

w bilansie, rachunku zysków i strat oraz ksi�
gach rachunkowych zgodnie z regulacjami 

zawartymi w MSR 7. 
 

Struktura przep�áywu ��rodków pieni�
�*nych w okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. 

przedstawia�áa si�
 nast�
puj��co: 
 

- przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych z dzia�áalno��ci operacyjnej - 2.583 tys. z�á.

- przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych z dzia�áalno��ci inwestycyjnej - 5.502 tys. z�á.
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- przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych z dzia�áalno��ci finansowej + 9.202 tys. z�á.

Zwi�
kszenie stanu ��rodków pieni�
�*nych + 1.117 tys. z�á.
 

Informacje dodatkowe o przyj�
tych zasadach rachunkowo��ci oraz noty obja��niaj��ce do 

sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. zawieraj�� wszystkie 

zagadnienia wymagane Mi�
dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo��ci Finansowej. 

Przedstawione zosta�áy metody wyceny aktywów i pasywów. Dane zawarte w informacji 

dodatkowej s�� kompletne i prawid�áowo prezentowane.  

 

IX. NARUSZENIE PRAWA  
 

W toku badania nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa podatkowego, dewizowego, 

celnego, kodeksu spó�áek handlowych oraz statutu spó�áki. 

 

X. ZDARZENIA PO DACIE NA KTÓR ��  SPORZ�� DZONO SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE 
 

Dnia 6 lipca 2007 roku Zarz��d ”Ferrum” S.A. z�áo�*y�á w Komisji Nadzoru Finansowego 

Prospekt Emisyjny. Prospekt zosta�á przygotowany w zwi��zku z publiczn�� ofert�� subskrypcji 

akcji zwyk�áych na okaziciela serii E oraz powsta�áych w zwi��zku z nim praw do akcji 

serii ”E”. Powzi�
cie decyzji o emisji akcji w ilo��ci 12.271.626 sztuk o warto��ci nominalnej 

3,09 z�á. za sztuk�
 nast��pi�áo dnia 10 maja 2007 roku uchwa�á�� nr IV/2007 Walnego 

Zgromadzenia ”Ferrum” S.A. Uchwa�á�� nr VII/2007 z dnia 10 maja 2007 roku Walnego 

Zgromadzenia ”Ferrum” S.A. postanowiono o wprowadzeniu prawa poboru akcji serii ”E” 

oraz wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 
 

W okresie pierwszego pó�árocza 2007 roku nie wyst��pi�áy zdarzenia, które mog�áyby wp�áyn���ü 

ujemnie na sytuacj�
 maj��tkowa i finansow�� spó�áki w nast�
pnych okresach. 

 

E. OCENA WYNIKU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓ �àROCZE 2007 ROKU 
 

Stwierdzamy prawid�áowo���ü i rzetelno���ü wyniku finansowego, polegaj��c�� na wykazaniu w 

nim rezultatów dzia�áalno��ci gospodarczej oraz sytuacji maj��tkowej i finansowej jednostki 

zgodnie z prawd�� materialn��. 

 

 



 
Sprawozdanie robocze uzupe�ániaj��ce raport z przegl��du sprawozdania finansowego 
obejmuj��cego okres od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. ”Ferrum” S.A. w Katowicach 
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F. USTALENIA KO �� COWE 

 

1. Sprawozdanie niniejsze zawiera 36 strony maszynopisu kolejno ponumerowane. Ka�*d�� 

ze stron oznaczono, umieszczaj��c na niej obok numeru strony podpis bieg�áego 

rewidenta. 

 

2. Do sprawozdania z przegl��du za�á��cza si�
 sprawozdanie finansowe jednostki oraz: 

1) Pozosta�áe wnioski i uwagi – nie wyst�
puj��, 

2) Wska�(niki zyskowno��ci, p�áynno��ci finansowej i wyp�áacalno��ci, 

3) Stan odpisów z tytu�áu aktualizacji wyceny aktywów oraz rezerw na zobowi��zania, 

5) Potwierdzenie odbioru (w egzemplarzu podmiotu badaj��cego). 
 

 
��
��

�����������	���������ƒ�”�‹�ƒ�•�����…�‹�•�Ï�‘��
���‹�—�”�‘�����•�Ï�—�‰�����ƒ�…�Š�—�•�•�‘�™�‘�ä�…�‹���‹���	�‹�•�ƒ�•�•�×�™�����’�ä���Œ�ä��
�v�s�æ�t�r�r�����‘�•�•�‘�™�‹�‡�…�á���ƒ�Ž�ä�����™�›�…�‹�¸�•�–�™�ƒ���u��
���‘�†�•�‹�‘�–���—�’�”�ƒ�™�•�‹�‘�•�›���•�”���u�r�y�x  

  

Bieg�áy Rewident 

Anna��Jeziorska�æHesse��

Nr ewid. 9455/7065 

(podmiot badaj��cy) 

P  R  E  Z  E  S 
Bieg�Ïy��Rewident ��

 
 

Marian ��Wcis�Ïo��
���”���‡�™�‹�†�ä���w�v�t�v���y�z�w��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiec, dnia 25 wrze��nia 2007 roku. 
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w tys. z�á

Zmiana wska�(nika

 + poprawa, -pogorszenie

2 3 4 5 6

1. Wska�(nik zyskowno��ci sprzeda�*y    

            Zysk netto x 100 3 948 2 775
  =  ----------------------------------------------------  -------------------  ------------------- 3,19 2,94 0,25

Przychody ze sprzeda�*y 123 867 94 418

2.
Wska�(nik zyskowno��ci ogó�áem maj��tku (ROA) 

           Zysk netto x 100 3 948 2 775
 = ---------------------------- ------------------- ------------------- 1,62 1,29 0,33
     Przeci�
tny stan  maj��tku 243 553 215 619

3. Skorygowany wska�(nik zyskowno��ci ogó�áem 
maj��tku (ROA1)

Zysk netto + odsetki zap�áacone netto (tj. bez p.d.o.p.) x 
100 5 336 3 546

 = ---------------------------------------------------- ------------------- ------------------- 2,19 1,64 0,55
     Przeci�
tny stan  maj��tku 243 553 215 619

4. Wska�(nik produktywno ��ci maj��tku trwa �áego

Przychody ze sprzeda�*y 123 867 94 418

 = ----------------------------------------------------  --------------------  -------------------- 0,99 0,75 0,24

     Przeci�
tny stan rzeczowych aktywów trwa�áych 124 781 126 430

5.
Wska�(nik zyskowno��ci kapita�áów w�áasnych (ROE)

              zysk  netto x 100 3 948 2 775
 = ---------------------------------------------------  -------------------  ------------------- 3,71 2,96 0,75
      Przeci�
tny stan  kapita�áów  w�áasnych 106 328 93 899

6. Wska�(nik zyskowno��ci kapita�áu ca�ákowitego

              zysk netto x 100 3 948 2 775
=  ----------------------------------------------------  ------------------- ........................ 1,62 1,29 0,33

       Przeci�
tny stan kapita�áu ca�ákowitego 243 553 215 619

7. Skala d�(wigni finansowej

    zyskowno���ü kapita�áów w�áasnych (poz. 5) - 
skorygowana zyskowno���ü maj��tku (poz. 3)

3,71-2,19 2,96-1,64 1,52 1,32 0,20

1 2 3 4 5 6

8. Wska�(nik pokrycia bie�*��cych zobowi��za��  
     ��rodki obrotowe x 100 111 808 76 578
 = ---------------------------  -------------------- -------------------- 118,70 123,44 -4,74
     zobowi��zania krótkoterminowe 94 191 62 038

9. Wska�(nik szybko��ci sp�áaty zobowi��za��
         ��rodki obrotowe - zapasy  x 100 78 166 50 809
 = -----------------------------------------  -------------------- -------------------- 82,99 81,90 1,09
        zobowi��zania krótkoterminowe 94 191 62 038

10. Wska�(nik p�áynno��ci bardzo szybki
��rodki pieni�
�*ne i ich ekwiwalenty 1 527 558

 = -----------------------------------------  -------------------- -------------------- 1,62 0,90 0,72
 zobowi��zania bie�*��ce 94 191 62 038

11. Wska�(nik obrotu nale�*no��ci w razach
Przychód ze sprzeda�*y 123 867 94 418

 = ---------------------------------------------  -------------------- -------------------- 2,43 2,09
 Przeci�
tny stan nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug minus 

VAT 50 994 45 138
12. Wska�(nik obrotu nale�*no��ci w dniach

      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 = ----------------------------------------- ------------------- ------------------- 75 87 12
Wska�(nik obrotu nale�*no��ci w razach 2,43 2,09

za okres od 
1.01.2006r. do 
30.06.2006r.

za okres od 
1.01.2007r. do 
30.06.2007r.

za okres od 
1.01.2006r. do 
30.06.2006r.

1

WSKA�' NIKI ZYSKOWNO ��CI

WSKA�' NIKI P �àYNNO��CI  FINANSOWEJ

              Za�á��cznik Nr 2 

Wska�(niki zyskowno ��ci , p �áynno ��ci finansowej i wyp �áacalno ��ci 

Rodzaj wska�(nika i sposób wyliczenia

Kwoty Wska�(nik 

za okres od 
1.01.2007r. do 
30.06.2007r.



13. Wska�(nik obrotu zobowiazaniami w razach
Koszt w�áasny sprzeda�*y 120 350 91 848

 = --------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- 2,73 2,33
Przeci�
tny stan zobowi��za�� z tytu�áu dostaw i us�áug 

minus VAT 44 041 39 481

14. Wska�(nik obrotu zobowi��zaniami w dniach
      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 =  ------------------------------ ------------------- ------------------- 66 78 12
Wska�(nik obrotu zobowiazaniami w razach 2,73 2,33

15. Wska�(nik obrotu zapasami w razach
Zu�*ycie materia�áów 87 392 69 728

 = --------------------------------------- ------------------ ------------------ 4,36 7,99
Przeci�
tny stan zapasów materia�áów 20 062 8 723

16. Wska�(nik obrotu zapasami w dniach
      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 = -------------------------------- ------------------ ------------------ 42 23 -19
Wska�(nik obrotu zapasami materia�áów w razach 4,36 7,99

17. Wska�(nik obrotu zapasami w razach
Przychód ze sprzeda�*y produktów 121 802 93 064
 = -------------------------------------------- ------------------ ------------------ 5,37 5,36
Przeci�
tny stan zapasów wyrobów gotowych 22 689 17 377

18. Wska�(nik obrotu zapasami w dniach
      Liczba dni w okresie ( 365 ) 181 181
 = -------------------------------- ------------------ ------------------ 34 34 0
  Wska�(nik obrotu  w razach 5,37 5,36

1 2 3 4 5 6

19. Wska�(nik pokrycia odsetek zyskiem w razach
            Zysk brutto + odsetki 5 336 3 546
 = ---------------------------------- ------------------ ------------------ 3,84 4,60 -76,00
                Odsetki 1 388 771

20. Wska�(nik obci���*enia maj��tku                
zobowi��zaniami

         Zobowi��zania (z rezerwami) ogó�áem x 100 137 402 115 154
 = ---------------------------------------  --------------------- --------------------- 55,92 54,72 -1,20
          Maj��tek ogó�áem 245 704 210 441

21. Wska�(nik pokrycia  maj ��tku 
                     kapita�áami w�áasnymi
        Kapita�áy w�áasne  x 100 108 302 95 287
 = ----------------------------------------- ------------------- ------------------- 44,08 45,28 -1,20
         Aktywa ogó�áem 245 704 210 441

22. Wska�(nik zobowi��za�� do kapita�áów
 w�áasnych

        Przeci�
tne zobowi��zania (z rezerwami) x 100 137 225 121 720
 = ----------------------------------------- ------------------- ------------------- 126,71 127,74 1,03
                  Kapita�áy w�áasne 108 302 95 287

23. Wska�(nik pokrycia zobowi��za��  
        nadwy�*k�� finansow�� 

       Nadwy�*ka finansowa 8 315 7 225
 = ----------------------------------------- ------------------- ------------------- 0,07 0,07 0,00
       Przeci�
tne zobowi��zania 117 308 102 892

oraz 'unettowiony' poprzez ��redni�� stawk�
 VAT która wynios�áa:
w roku 2006                                   114,49%
w pierwszym pó�ároczu 2007 r.         119,77%

w roku 2006                                   120,82%
w pierwszym pó�ároczu 2007 r.         120,93%

WSKA�' NIKI WYP �àACALNO ��CI

Przeci�
tny stan nale�*no��ci z tyt. dostaw i us�áug zosta�á urealniony poprzez doprowadzenie do stanu brutto - odwrócenie odpisów aktualizuj��cych

Przeci�
tny stan zobowi��za�� z tyt. dostaw i us�áug zosta�á skorygowany o warto���ü zobowi��za�� wg uk�áadu s��dowego oraz 'unettowiony' ��redni��
stawk�� podatku VAT, która wynios�áa:



Za�á��cznik nr 3

w tys. z�á.

g�áówna odsetki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Stan na pocz��tek okresu 958 46 831 5 857 78 8 951 1 846 22 18 589

2
Odpisy z tytu�áu aktualizacji 
wyceny

0 0 43 122 42 x x x 207

3 Utworzenie rezerwy x x x x 363 322 22 707

Razem ( 2 + 3 + 4 ) 0 0 43 122 42 363 322 22 914

4 Wykorzystanie 0 0 0 1 561 22 28 286 22 1 919

5
Ustanie przyczyn, dla 
których dokonano:

0 0 8 0 0 0 0 0 8

a)    odpisów 0 0 8 0 0 0 0 0 8

b)    utworzenie rezerw 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Rozwi��zanie odpisów na 
skutek sp�áaty nale�*no��ci

0 46 0 23 1 x x x 70

7 Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem (4 + 5 + 6 + 7) 0 46 8 1 584 23 28 286 22 1 997

8 Stan na koniec okresu 958 0 866 4 395 97 9 286 1 882 22 17 506

Rezerwa na 
��wiadczenia 
emerytalne i 

podobne

Pozosta�áe 
rezerwy

Razem

Stan odpisów z tytu�áu aktualizacji wyceny aktywów oraz rezerw na zobowi��zania
wed�áug stanu na dzie�� 30.06.2007 r.

Lp. Tre ���ü
Nale�*no��ci 
d�áugotermi-

nowe

Aktywa 
finansowe

Zapasy 
��rodków 

obrotowych

Rezerwa na 
podatek 

odroczony

Nale�*no���ü
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                 SKRÓCONE PÓ�àROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

     SKRÓCONY BILANS                      
 

 Stan na 
30.06.2007r. 

Stan na 
31.12.2006r. 

AKTYWA   
   
I. Aktywa trwa �áe 133 896 134 334 
1. Warto��ci niematerialne 2 9 
2. Rzeczowe aktywa trwa�áe 124 651  124 900 
3. Aktywa z tytu�áu odroczonego 
podatku dochodowego 

5 105 4 770 

4. Aktywa finansowe 4 018 4 018 
5. Nale�*no��ci d�áugoterminowe 120 637 
II. Aktywa obrotowe 111 808 107 068 
1. Zapasy 33 642 53 778 
2. Nale�*no��ci z tytu�áu dostaw i 
us�áug 

67 938 49 537 

3. Pozosta�áe nale�*no��ci 8 701 3 343 
4. ��rodki pieni�
�*ne i ich ekwiwa-
lenty 

1 527 410 

   
A k t y w a   r a z e m 245 704 241 402 
   
PASYWA   
   
I. Kapita �á w�áasny 108 302 104 354 
1. Kapita�á akcyjny 37 919 37 919 
2. Kapita�á zapasowy 66 435 54 593 
3. Niepodzielony wynik finansowy   
4. Zysk (strata) netto 3 948 11 842 
   
II. Zobowi��zania d�áugoterminowe 41 884 47 029 
1. Rezerwa z tytu�áu odroczonego 
podatku dochodowego 

9 286 8 951 

2. D�áugoterminowe rezerwy na  
zobowi��zania 

1 384 1 398 

3. Kredyty i po�*yczki 5 188 8 965 
4. Zobowi��zania  26 026 27 715 
   
III. Zobowi��zania krótkoterminowe 95 518 90 019 
1. Krótkoterminowe rezerwy na 
zobowi��zania 

520 470 

2. Kredyty i po�*yczki 35 719 21 740 
3. Zobowi��zania z tytu�áu dostaw i 
us�áug 

51 206 57 692 

4. Pochodne instrumenty finanso-
we 

227 529 

5. Pozosta�áe zobowi��zania 7 846 9 588 
   
P a s y w a  r a z e m 245 704 241 402 
   
Warto���ü ksi�
gowa 108 302 104 354 
Liczba akcji (w szt.) 12 271 626 12 271 626 
Warto���ü ksi�
gowa na jedn�� akcj�
 
(w z�á) 

8,83 8,50 
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SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW  I STRAT 
 

 
Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2007r. 

Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2006r. 

   
Dzia�áalno���ü kontynuowana   
I. Przychody  ze sprzeda�*y  123 867 94 418 
1. Przychody ze sprzeda�*y pro-
duktów 

121 802 93 064 

2. Przychody ze sprzeda�*y towa-
rów i materia�áów 

2 065 1 354 

   
II. Koszt w�áasny sprzeda�*y 112 637 86 712 
 1. Koszt w�áasny sprzedanych 
produktów  

110 673 85 698 

2. Warto���ü sprzedanych towarów 
i materia�áów  

1 964 1 014 

   
III. Zysk brutto ze sprzeda�*y 11 230 7 706 
   
IV. Pozosta�áe przychody opera-
cyjne 

1 056 1 240 

   
V. Koszty sprzeda�*y 3 626 1 214 
   
VI. Koszty ogólnego zarz��du 4 087 3 922 
   
VII. Pozosta�áe koszty operacyjne 843 1 707 
   
VIII. Zysk z dzia �áalno��ci ope-
racyjnej 

3 730 2 103 

   
IX. Przychody finansowe 1 610 1 456 
   
X. Koszty finansowe 1 392 784 
   
XI. Zysk  brutto  3 948 2 775 
   
XII. Podatek dochodowy   
   
XIII. Zysk  netto z dzia�áalno��ci 
kontynuowanej 

3 948 2 775 

   
��rednia wa�*ona liczba akcji 
zwyk�áych 

12 271 626 12 271 626 

Zysk (strata) na jedn�� akcj�
 
zwyk�á�� (w z�á) 

0,32 0,23 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W �àASNYM  
 

 
 

Kapita �á ak-
cyjny 

Kapita �á zapa-
sowy 

Zysk (strata)   
z lat ubieg�áych 

i roku bie�*��cego

Kapita �á w�áasny 
razem 

     
1 stycznia 2006 37 919 38 210 16 383 92 512 
podzia�á zysku za 2005  16 383 -16 383  
Zysk netto za I pó�árocze 2006   2 775 2 775 
30 czerwca 2006 37 919 54 593 2 775 95 287 
Zysk netto za II pó�árocze 2006   9 067 9 067 
31 grudnia 2006 37 919 54 593 11 842 104 354 
1 stycznia 2007 37 919 54 593 11 842 104 354 
podzia�á zysku za 2006  11 842 -11 842  
Zysk netto za I pó�árocze 2007   3 948 3 948   
30 czerwca 2007 37 919 66 435 3 948 108 302 
 
 
SKRÓCONY RACHUNEK  PRZEP �àYWÓW  PIENI �	�) NYCH 

 

 
Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2007r. 

Kwota za okres 
od 01.01 do 
30.06.2006r. 

   
A. Przep�áywy ��rodków pieni�
�*-
nych z dzia�áalno��ci operacyjnej 

  

I. Zysk (strata) netto 3 948 2 775 
II. Korekty razem -6 531 3 275 
1. Amortyzacja 4 367 4 450 
2. Odsetki i udzia�áy w zyskach 61 -102 
3. (Zysk) strata z dzia�áalno��ci in-
westycyjnej 

49 -863 

4. Zmiana stanu rezerw 371 534 
5. Zmiana stanu zapasów 20 136 3 295 
6. Zmiana stanu nale�*no��ci -21 279 355 
7. Zmiana stanu zobowi��za��  wy-
j��tkiem po�*yczek i kredytów 

-9 902 -4 082 

8. Zmiana stanu aktywu z tytu�áu 
podatku odroczonego 

-334 -312 

9. Inne korekty   
III. Przep�áywy pieni�
�*ne netto z 
dzia�áalno��ci operacyjnej (I+/-II) – 
metoda po��rednia 

-2 583 6 050 

B. Przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych 
dzia�áalno��ci inwestycyjnej 

  

I. Wp�áywy  1 035 
1. Zbycie warto��ci niematerialnych 
prawnych oraz rzeczowych akty-
wów trwa�áych 

 1 035 

2. Inne wp�áywy inwestycyjne   
II. Wydatki 5 502 1 972 
1. Nabycie warto��ci niematerial-
nych prawnych oraz rzeczowych  
aktywów trwa�áych 

5 502 1 972 

2. Inne wydatki inwestycyjne   
III. Przep�áywy pieni�
�*ne netto z 
dzia�áalno��ci inwestycyjnej (I-II) 

-5 502 -937 
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C. Przep�áywy ��rodków pieni�
�*nych 
z dzia�áalno��ci finansowej 

  

I. Wp�áywy 16 468 4 412 
1.Wp�áywy netto z emisji akcji   
2. Kredyty i po�*yczki 16 468 4 412 
3. Inne wp�áywy finansowe   
II. Wydatki 7 266 13 953 
1. Sp�áaty kredytów i po�*yczek 5 878 12 790 
2. P�áatno��ci zobowi��za�� z tytu�áu 
umów leasingu finansowego 

116 54 

3. Odsetki 694 531 
4. Inne wydatki finansowe 578 578 
III. Przep�áywy pieni�
�*ne netto z 
dzia�áalno��ci finansowej (I-II) 

9 202 -9 541 

D. Przep�áywy pieni�
�*ne netto, 
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 

1 117 -4 428 

E. Bilansowa zmiana stanu ��rod-
ków pieni�
�*nych, w tym: 

1 117 -4 428 

- zmiana stanu ��rodków pieni�
�*-
nych z tytu�áu ró�*nic kursowych 

  

F. ��rodki pieni�
�*ne na pocz��tek 
okresu 

410 4 986 

G. ��rodki pieni�
�*ne na koniec 
okresu (F+/-D), w tym: 

1 527 558 
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