
Do Akcjonariuszy FERRUM S.A.  
 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Zarządu Ferrum SA. pragnę przedstawić Państwu Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe Grupy Kapitałowej Ferrum za rok 2009. 
 
Miniony  rok    był  dla wielu  podmiotów  trudnym  okresem  funkcjonowania  ze względu  na 
odczuwalne skutki kryzysu gospodarczego. Szczególnie dawały się one zauważyć w zakresie 
ilości  realizowanych  oraz  rozpoczynanych  inwestycji  infrastrukturalnych  –  obszarów 
mających istotne znaczenie dla Grupy Ferrum. 
 
Rok ten był kolejnym okresem, w którym Ferrum S.A. kontynuowała będący na ukończeniu 
proces  restrukturyzacji  finansowej  poprzez  terminową  spłatę  zobowiązań  układowych 
i pozaukładowych. W  czerwcu  2009  roku  zakończono  spłatę  zawartego w  2003 r.  układu 
z wierzycielami. W  lutym  2010  roku  nastąpiło  uprawomocnienie  się  postanowienia  Sądu 
Rejonowego wydanego w styczniu br. o ukończeniu postępowania układowego.  
Fakt  ten  jest ogromnie ważny dla Spółki gdyż otwiera  tak długo  zamknięte przed Ferrum 
możliwości pozyskiwania środków z  funduszy strukturalnych mogących przyczynić się do 
realizowania założonych przez Zarząd inwestycji związanych z rozwojem spółki. 
 
Miniony  rok  upłynął  pod  znakiem  spadku  zapotrzebowania  na  stal  co  doprowadziło  do 
załamania  rynku.  Dodatkowo  w  ubiegłym  roku  instytucje  ubezpieczające  należności 
odczuły skutki kryzysu finansowego i zaostrzyły swoją politykę w stosunku do ubiegających 
się  o  pozytywną  ocenę  kredytową.  To  spowodowało,  że  wszyscy  uczestnicy  rynku 
stalowego  stają  się  bardziej  ostrożni  podejmując  decyzje  inwestycyjne,  co  przekłada  się 
m.in. na portfel możliwych do realizacji zleceń. 
 
Kryzys gospodarczy, który nie ominął  także przemysłu metalowego, przełożył  się w 2009 
roku na realizowane  ilości a w konsekwencji  i na wartości sprzedaży Grupy. Ograniczenia 
sprzedaży szczególnie odczuwalne było w przypadku spółki ZKS Ferrum S.A. zajmującej się 
m.in.  realizacją  jednostkowych  inwestycji  infrastrukturalnych  i  instalacji  przemysłowych. 
Pomimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej udało się Grupie Ferrum przetrwać ten 
okres bez ponoszenia strat, a uzyskane wyniki finansowe niewiele odbiegały od roku 2008. 
Należy podkreślić,  że pomimo  globalnego kryzysu  finansowego Grupa Ferrum  terminowo 
regulowała wszystkie swoje zobowiązania i płatności.  
 
Jednym  z  priorytetowych  zadań  roku    2009  r.  dla  Grupy  była  kontynuacja  rozpoczętego 
w poprzednich latach programu inwestycji, przede wszystkim w Ferrum S.A. Ma to na celu 
rozszerzenie zdolności produkcyjnych spółek  Grupy zarówno w zakresie dotychczasowego 
jak i nowego asortymentu produkcji. Teraz po podsumowaniu roku możemy powiedzieć, że 
cele przyjęte do realizacji w ubiegłym roku zostały zrealizowane mimo tak niekorzystnych 
uwarunkowań  makroekonomicznych.  Nadal  jednak  przed  Grupą  Ferrum  stoją  wyzwania 
w tym  zakresie,  aby  mogła  sprostać  rosnącej  konkurencji  w  branży  oraz  była  zdolna  do 
wchodzenia w nowe segmenty produkcji. 
 



Kolejnym  zadaniem  przyjętym  przez  Grupę    Ferrum  na  rok  2009  było  zwiększenie  jej 
rynków  zbytu  głównie  poprzez  wzrost  sprzedaży  poza  granice  kraju.  Cel  ten  został 
wykonany,  czego  efektem  było  zwiększenie  sprzedaży  zagranicznej  Ferrum  S.A.  o  15%. 
Wzrost  taki  był  możliwy  przede  wszystkim  poprzez  skutecznie  realizowaną  politykę 
pozyskiwania  nowych  rynków.  W  roku  2009  Spółka  realizowała  po  raz  pierwszy  swoją 
sprzedaż  na  rynku  rumuńskim  oraz  krajów  byłej  Jugosławii  jak  również  kontynuował 
współpracę  na  niszowym  dotychczas  dla  Spółki  szwedzkim  rynku  geotermii,  który  jest 
rynkiem  o  dużym  potencjale.  Prowadzono  także  rozeznanie  pozaunijnych  rynków  zbytu 
produktów Spółki, w tym m.in. rynków Północnej Afryki. Pierwsze doświadczenia uzyskane 
na tych kierunkach sprzedaży dają podstawę do ich pozytywnej oceny – Spółka w bieżącym 
roku będzie starała się zwiększać swoją obecność na tych rynkach zbytu. 
Działanie  podejmowane  w  tym  zakresie  przez  ZKS  Ferrum  S.A.  są  znacznie  trudniejsze, 
ponieważ  wynikają  z  dużego  zaawansowania  technologicznego  realizowanych  zleceń. 
Niemniej  jednak  spółka  prowadzi  działania  mające  na  celu  rozszerzenie  portfela 
realizowanych zleceń nie tylko na rynku krajowym ale także rynkach zagranicznych. 
Celem wzmocnienia  jej pozycji w pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz wobec  instytucji 
finansowych,  w  II  połowie  2009  rozpoczęto  proces  podwyższenia  kapitału  zakładowego 
spółki poprzez wniesienie aportu przez Ferrum S.A. w postaci nieruchomości. Zakończenie 
tych działań przewidziane jest na przełom I i II kwartału 2010. 
 
Dziękując  za  zaufanie,  jakim  obdarzyli  Państwo  Grupę  Ferrum  w  2009  r.  wyrażam 
przekonanie,  że  nasze  zamierzenia  na  2010  rok  przyniosą wymierne  korzyści wszystkim 
Akcjonariuszom. 
 
Katowice, marzec 2010 r. 
 
 
 
Ryszard Giemza 
 
Prezes Zarządu 
Ferrum S.A. 



Oświadczenie Zarządu „FERRUM” S.A. 
w sprawie rzetelności sporządzenia  

skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za rok 2009r. 

 
 
Działając  na  podstawie  §92  ust.  1  pkt.  5  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...],  
Zarząd  oświadcza,  że wedle  jego  najlepszej wiedzy,  załączone  roczne  skonsolidowane 
sprawozdanie  finansowe  i  dane  porównywalne  sporządzone  zostały  zgodnie  z 
Międzynarodowymi  Standardami  Sprawozdawczości  Finansowej,  które  zostały 
zatwierdzone  przez  Unię  Europejską,  a  w  sprawach  nieuregulowanych  powyższymi 
standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.  U.  z  2009  r.,  nr  152,  poz.  1223  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  wydanymi  na  jej 
podstawie  przepisami  wykonawczymi  jak  również  wymogami  odnoszącymi  się  do 
emitentów  papierów  wartościowych  dopuszczonych  do  obrotu  na  rynku  oficjalnych 
notowań giełdowych. 
 
  Załączone  skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  odzwierciedla  w  sposób 
prawdziwy,  rzetelny  i  jasny  sytuację  majątkową  i  finansową  oraz  wynik  finansowy. 
Także  sprawozdanie  zarządu  z  działalności  zawiera  prawdziwy  obraz  rozwoju  i 
osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  
 
 

Katowice, marzec 2010 rok. 
 
 

Prezes Zarządu 
 

V-ce Prezes Zarządu 

Ryszard Giemza Tadeusz Kaszowski 
 

 

 



Oświadczenie 

Zarządu ”Ferrum” Spółki Akcyjnej 

w Katowicach , ul. Porcelanowa 11 
 

 

Działając na podstawie §92 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...],  

Zarząd FERRUM S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania 

finansowego, dokonujący przeglądu rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa i jest nim:  

M.W. „RAFIN” Marian Wcisło Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu posiadające 

wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3076 rejestru.  

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniają warunki do 

wydania bezstronnego i niezależnego raportu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

Katowice, marzec 2010 rok. 

 
 
 

Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu 

Ryszard Giemza Tadeusz Kaszowski 
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