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wraz z informacją dodatkową ( w tysiącach złotych) 

Komisja Nadzoru Finansowego 2 

 
WYBRANE DANE FINANSOWE PLN 

 
EURO 

 

Dane dotyczące skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2011 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2010 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2011 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2010 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów, materiałów i usług 130 667 108 856 32 879 27 441 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 229 11 775 6 348 2 968 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 044 12 987 6 302 3 274 

Zysk (strata) okresu przypadający 
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 23 740 10 267 5 974 2 588 

Całkowite dochody za okres 22 298 16 978 5 611 4 280 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (12 999) 10 889 (3 271) 2 745 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 47 499 (433) 11 952 (109) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (14 499) (10 696) (3 648) (2 696) 

Zwiększenie netto stanu środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów 20 001 (240) 5 033 (61) 

Liczba akcji (w szt.) 23 751 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 1,00 0,43 0,25 0,11 

  
Stan na  

2011-03-31 
Stan na  

2010-12-31 
Stan na  

2011-03-31 
Stan na 

2010-12-31 

Suma aktywów 461 608 467 372 115 060 118 014 

Zobowiązania razem 131 817 159 586 32 857 40 296 

Zobowiązania długoterminowe 33 334 47 071 8 309 11 886 

Zobowiązania krótkoterminowe 98 483 112 515 24 548 28 411 

Kapitał własny udziałowców Jednostki 
Dominującej 326 754 304 769 81 446 76 956 

Kapitał zakładowy 23 751 23 751 5 920 5 997 

Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 9,97 12,83 2,48 3,24 
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WYBRANE DANE FINANSOWE PLN 

 
EURO 

 

Dane dotyczące skróconego sprawozdania 
finansowego 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2011 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2010 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2011 

3 miesiące 
zakończone 
31.03.2010 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów, materiałów i usług 124 146 101 118 31 238 25 490 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 784 10 751 1 707 2 710 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 385 12 823 2 613 3 232 

Zysk (strata) okresu 8 438 10 583 2 123 2 668 

Całkowite dochody za okres 6 929 16 574 1 743 4 148 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (10 142) 9 702 (2 552) 2 446 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 48 320 719 12 158 181 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (14 439) (10 606) (3 633) (2 673) 

Zwiększenie netto stanu środków pienięŜnych i 
ich ekwiwalentów 23 739 (184) 5 973 (46) 

Liczba akcji (w szt.) 23 751 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR) - 1,00 - 0,25 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,45 0,09 0,11 

  
Stan na  

2011-03-31 
Stan na  

2010-12-31 
Stan na  

2011-03-31 
Stan na 

2010-12-31 

Suma aktywów 449 648 470 137 112 079 118 712 

Zobowiązania razem 123 895 151 313 30 882 38 207 

Zobowiązania długoterminowe 27 263 40 061 6 796 10 116 

Zobowiązania krótkoterminowe 96 632 111 252 24 086 28 092 

Kapitał własny 325 753 318 824 81 197 80 505 

Kapitał zakładowy 23 751 23 751 5 920 5 997 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,72 13,42 3,42 3,39 

 
Poszczególne pozycje sprawozdań finansowych zostały przeliczone według kursów podanych w punkcie 19 Informacji 
Dodatkowej do Skonsolidowanego raportu kwartalnego Q Sr 1/2011. 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 
     Za okres sprawozdawczy 

zakończony 

 
31 marca 2011 

31 marca 2010 
przekształcony 

Działalność kontynuowana   
   
Przychody ze sprzedaŜy towarów, produktów 
i materiałów 128 992 107 660 

 Przychody ze sprzedaŜy usług 1 675 1 196 
Przychody ze sprzedaŜy 130 667 108 856 
   
Koszt własny sprzedaŜy (88 823) (67 137) 
   
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 41 844 41 719 
   
Pozostałe przychody operacyjne 345 1 100 
Koszty sprzedaŜy (26 741) (20 488) 
Koszty ogólnego zarządu (7 095) (9 602) 
Pozostałe koszty operacyjne (730) (954) 
Zysk ze zbycia jednostek zaleŜnych 17 606 - 
   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 229 11 775 
   
Przychody finansowe 33 564 

Koszty finansowe (739) (465) 
Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych 521 1 113 
   
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 044 12 987 

Podatek dochodowy (1 284) (2 633) 
   
Zysk (strata) okresu z działalności kontynuowanej 23 760 10 354   

   
Działalność zaniechana - - 
Zysk (strata) okresu z działalności zaniechanej - - 
      
Zysk (strata) okresu  23 760 10 354     
Przypadający: 
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 23 740 10 267 

Udziałowcom mniejszościowym 20 87 
   
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej w trakcie okresu ( w zł):   

– podstawowy  1,00 0,43 

– rozwodniony  1,00 0,43 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

      Za okres sprawozdawczy zakończony 

 31 marca 2011 31 marca 2010 

   
Zysk (strata) okresu 23 760 10 354 
   
Inne całkowite dochody netto: (1 462) 6 624 
   
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 47 633 

Rachunkowość zabezpieczeń (1 863) 7 396 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 354 

(1 405) 
   
Całkowite dochody za okres  22 298 16 978 
Przypadające: 
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 

22 278 16 891 

Udziałowcom mniejszościowym 20 87 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) 
 
 Stan na dzień 

 
31 marca 

2011  
31 grudnia 

 2010 
31 marca 

 2010 
AKTYWA    
Aktywa trwałe    
Rzeczowe aktywa trwałe 172 241 169 605 178 818 
Wartości niematerialne 835 908 1 212 
Aktywa finansowe 2 350 2 486 2 838 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 466 
Nieruchomości inwestycyjne 43 871 43 871 43 417     
 219 297 216 870 226 751     
Aktywa obrotowe    
Zapasy 111 325 105 773 95 806 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 92 413 87 104 68 858 
NaleŜności z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 3 853 6 031 14 707 
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego  1 070 126 172 
Rozliczenia międzyokresowe 1 962 486 1 887 
Aktywa finansowe 719 572 456 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 30 969 7 316 35 379     
 243 311 207 408 217 265     
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy - 43 094 4 517 
 

   

SUMA AKTYWÓW 461 608 467 372 448 533         
PASYWA    
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej) 

   

Kapitał podstawowy 23 751 23 751 23 751 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 111 646 111 646 111 646 
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 374 327 (7 804) 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 2 522 4 031 11 911 
Pozostałe kapitały rezerwowe 117 037 117 136 98 717 

Zyski zatrzymane 71 424 55 540 78 874     
Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym 3 037 3 017 2 948     
Kwoty ujęte w kapitale związane z aktywami 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy 

- (7 662) - 

    
 329 791 307 786 320 043     
Zobowiązania długoterminowe    
Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 14 145 28 455 45 584 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 836  14 145 14 569 
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia 1 788 1 787 1 539 
Pozostałe rezerwy 82 81 64 
Rozliczenia międzyokresowe  152 158 176 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 2 278 2 392 4 044 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 53 53 -     
 33 334 47 071 65 976     
Zobowiązania krótkoterminowe    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 40 593 50 634 36 089 
BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych i poŜyczek 46 856 46 107 10 356 
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 5 1 967 1 484 
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy 8 377 10 652 12 213 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 2 652 2 310 2 372     
 98 483 111 670 62 514 
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do 
sprzedaŜy 

- 845 - 

    
Zobowiązania razem 131 817 159 586 128 490     
SUMA PASYWÓW 461 608 467 372 448 533     
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 

 Za okres sprawozdawczy zakończony  

  31 marca 2011 31 marca 2010 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    

Zysk/(strata) okresu  23 740 10 267 
Korekty o pozycje:  (36 739) 622 
(Zyski)/straty mniejszości  20 87 
Amortyzacja  3 490 3 916 
(Zyski)/straty z tytułu róŜnic kursowych  (337) (3 549) 
Odsetki i dywidendy netto  284 275 
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  (17 564) (121) 
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych  670 17 
Zmiana stanu naleŜności  (1 725) 11 497 
Zmiana stanu zapasów  6 759 (7 361) 
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŜyczek  (10 532) (2 266) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (3 557) (1 856) 
Zmiana stanu rezerw  689 158 
Podatek dochodowy zapłacony  (1 262) (977) 
Inne korekty  (13 674) 802     

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej   (12 999) 10 889     
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej    

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  813 166 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  (6 362) (1 105) 
SprzedaŜ aktywów finansowych  52 948 - 
Nabycie aktywów finansowych  - - 

Nabycie aktywów finansowych jednostki powiązanej  - - 
Dywidendy otrzymane  - - 
Odsetki otrzymane  46 67 
Udzielone poŜyczki  - - 
Spłata udzielonych poŜyczek  - 322 
Pozostałe wpływy inwestycyjne  54 117 

    Pozostałe wydatki inwestycyjne  - -     
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  47 499 (433)     
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  2 991 - 
Spłata poŜyczek/kredytów  (16 324) (9 624) 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu  (841) (704) 
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej  - - 
Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym  - (7) 
Odsetki zapłacone  (344) (361) 
Pozostałe wpływy finansowe  19 - 
Pozostałe wydatki finansowe  - - 

        
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej  (14 499) (10 696)     

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów  

 20 001 (240) 

RóŜnice kursowe netto  79 (168) 
Środki pienięŜne na początek okresu  10 889 35 787 
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym:  30 969 35 379 
  o ograniczonej moŜliwości dysponowania    
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za 3 miesiące zakończone dnia 31.03.2011 roku  

 

 Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 

 

 
 

Kapitał
 

podstawowy 

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy 

akcji powyŜej 
ich wartości 
nominalnej

RóŜnice 
kursowe

z przeliczenia 
jednostki 

zagranicznej

Kwoty związane z 
aktywami 

zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone

do sprzedaŜy

Zyski 
zatrzymane/

(straty) 
niepokryte

Kapitał 
rezerwowy z 

aktualizacji 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczających

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe
Razem

Kapitały 
udziałowców 

mniejszościowych

Kapitał 
własny 
ogółem

           

Na dzień 01.01.2011 roku  23 751 111 646 327 (7 662) 55 540 4 031 117 136 304 769 3 017 307 786 

           
           

Zmiany polityki ( zasad) 
rachunkowości 

- - - - - - - - - - 

Korekty błędów - - - - - - - - - -            

Na dzień 01.01.2011 roku po 
korektach 

23 751 111 646 327 (7 662) 55 540 4 031 117 136 304 769 3 017 307 786 

           
Korekty związane z wynikiem na 
sprzedaŜy spółek zaleŜnych 

- - - 7 662 (7 856) - (99) (293) - (293) 
           

Całkowite dochody za okres - - 47 - 23 740 ( 1 509) - 22 278 20 22 298 

           
           

Na dzień 31.03.2011 roku  23 751 111 646 374 - 71 424 2 522 117 037 236 754 3 037 329 791 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za 12 miesięcy zakończone dnia 31.12.2010 roku  
 
 

 Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 

 

 
 

Kapitał
 

podstawowy 

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy 

akcji powyŜej 
ich wartości 
nominalnej

RóŜnice 
kursowe

z przeliczenia 
jednostki 

zagranicznej

Kwoty związane z 
aktywami 

zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone

do sprzedaŜy

Zyski 
zatrzymane/

(straty) 
niepokryte

Kapitał 
rezerwowy z 

aktualizacji 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczających

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe
Razem

Kapitały 
udziałowców 

mniejszościowych

Kapitał 
własny 
ogółem

           

Na dzień 01.01.2010 roku  23 751 111 646 (8 437) - 68 607 5 920 98 717 300 204 2 869 303 073 

           
           
Zmiany polityki ( zasad) 
rachunkowości 

- - - - - - - - - - 

Korekty błędów - - - - - - - - - -            

Na dzień 01.01.2010 roku po 
korektach 

23 751 111 646 (8 437) - 68 607 5 920 98 717 300 204 2 869 303 073 

Wypłata dywidendy za 2009 rok - - - - (23 751) - - (23 751) (69) (23 820) 

Przeniesienie na kapitał 
rezerwowy 

- - - - (18 419) - 18 419 - - - 

RóŜnice kursowe związane z 
aktywami zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaŜy 

- - 7 662 (7 662) - - - - - - 

           

Całkowite dochody za okres - - 1 102 - 29 102 (1 889) - 28 315 217 28 532 

           
           

Na dzień 31.12.2010 roku  23 751 111 646 327 (7 662) 55 540 4 031 117 136 304 769 3 017 307 786 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za 3 miesiące zakończone dnia 31.03.2010 roku  
 

 Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 

 

 
 
 Kapitał

 podstawowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich wartości 
nominalnej

RóŜnice kursowe
z przeliczenia 

jednostki 
zagranicznej

Zyski zatrzymane/
(straty) niepokryte

Kapitał 
rezerwowy z 

aktualizacji 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczających

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe
Razem

Kapitały 
udziałowców 

mniejszościowych

Kapitał 
własny 
ogółem

           

Na dzień 01.01. 2010 roku   23 751 111 646 (8 437) 68 607 5 920 98 717 300 204 2 869 303 073 

           
           

Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości 
 

- - - - - - - - - 

Korekty błędów  - - - - - - - - -            

Na dzień 01.01.2010 roku po 

korektach 

 
23 751 111 646 (8 437) 68 607 5 920 98 717 300 204 2 869 303 073 

Wypłata dywidendy 
 - - - - - - - (8) (8) 

           

Całkowite dochody za okres  - - 633 10 267 5 991 - 16 891 87 16 978 

           
           

Na dzień 31.03. 2010 roku  23 751 111 646 (7 804) 78 874 11 911 98 717 317 095 2 948 320 043 
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1. Informacje ogólne 

 

Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli FORTE S.A. („Grupa”) składa się z Fabryk Mebli FORTE S.A. i jej spółek zaleŜnych (patrz 
Nota 2). Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 
31 marca 2011 roku oraz zawiera następujące dane porównawcze: dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz dla 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienięŜnych - za okres 3 miesięcy zakończony dnia 
31 marca 2010, dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – za rok zakończony 
dnia 31 grudnia 2010 roku, natomiast dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach 
własnych - za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. 

Fabryki Mebli FORTE S.A. („Spółka Dominująca” „Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 25 listopada 1993 
roku. Siedziba Spółki Dominującej mieści się w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. 

Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dawniej XXI Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS 
21840.  

Spółce Dominującej nadano numer statystyczny REGON: 550398784.  

Czas trwania Spółki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki Dominującej jest: 

• produkcja mebli, 

• świadczenie usług w zakresie marketingu, promocji, organizacji wystaw, konferencji, 

• prowadzenie działalności handlowej w kraju oraz za granicą.  

 

2.  Skład Grupy 

Na dzień 31 marca 2011 roku w skład Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli „FORTE” S.A. wchodzą: 

Podmiot Dominujący: 

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. jako podmiot dominujący swoją działalność prowadzi poprzez cztery krajowe Oddziały: 

• Ostrów Mazowiecka ul. Biała 1 – Centrala- główna siedziba Spółki wraz z Zarządem oraz zakładem 
produkcyjnym; 

• Suwałki ul. Północna 30 – zakład produkcyjny; 

• Białystok ul. Generała Andersa 5 – zakład produkcyjny; 

• Hajnówka ul. 3-go Maja 51 – zakład produkcyjny. 

 

Spółka Dominująca tworzy wraz z innymi podmiotami Grupę Kapitałową. Skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2011 
przedstawiał się następująco:  

− konsolidowane spółki zaleŜne: 
 

Jednostki zaleŜne 
(konsolidacja metodą pełną): Siedziba Zakres działalności 

Procentowy udział  
w kapitale 

MV Forte GmbH Erkelenz (Niemcy) Przedstawicielstwo handlowe 100% 

Meble Polonia Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka SprzedaŜ mebli 100% 

Forte Möbel AG Baar (Szwajcaria) SprzedaŜ mebli 99% 

Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz Obsługa nieruchomości i wynajem 77,01% 
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W dniu 27 kwietnia 2011 roku Zarząd Jednostki dominującej podjął decyzję o zamiarze połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” 
S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. 
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz 516 § 
6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku MEBLE POLONIA Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) na 
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. (Spółka przejmująca), bez podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.  
 

−  pozostałe spółki zaleŜne wyłączone z konsolidacji bazując na nieistotnym wpływie ich danych finansowych na 
sprawozdanie skonsolidowane: 

 

Pozostałe spółki Siedziba Zakres działalności 
Procentowy udział  
w kapitale 

Forte Baldai UAB Wilno (Litwa) SprzedaŜ mebli  100% 

Forte SK s.r.o. Bratysława (Słowacja) SprzedaŜ mebli 100% 

Forte Furniture Ltd. 
Preston Lancashire 
(Wielka Brytania) 

Przedstawicielstwo handlowe 100% 

Forte Iberia SLU Walencja (Hiszpania) Przedstawicielstwo handlowe 100% 

Forte Mobilier SARL Lyon (Francja) Przedstawicielstwo handlowe             100% 

Forte Mobila SRL  Bacau (Rumunia) SprzedaŜ mebli 100% 

TM Handel Sp. z o.o. Warszawa 
Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania 

100% 

 

Na dzień 31 marca 2011 roku oraz na 31 grudnia 2010 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Jednostkę 
Dominującą w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Jednostki Dominującej w kapitałach tych jednostek.  

 

Opis zmian dokonanych w składzie Grupy w ciągu okresu sprawozdawczego 

 
W dniu 31 stycznia 2011 roku w Moskwie Zarząd Jednostki Dominującej zawarł z Boydak Foreign Trade Co. z siedzibą w 
Kayseri dwie umowy sprzedaŜy udziałów jednostek zaleŜnych: umowę sprzedaŜy 100% udziałów FORTE RUS OOO z 
siedzibą we Władimirze (Rosja) oraz 100% udziałów FORTE UKRAINA OOO z siedzibą w Artiomowsku (Ukraina).           
Łączna cena sprzedaŜy udziałów FORTE RUS OOO oraz FORTE UKRAINA OOO wyniosła 13 537 tysięcy EUR, co stanowi 
równowartość 53 263 tysięcy zł (według kursu średniego NBP z dnia 31 stycznia 2011 r.), w tym: 12 037 tysięcy EUR 
(równowartość 47 361 tysięcy zł) za udziały FORTE RUS OOO oraz 1 500 tysięcy EUR (równowartość 5 902 tysięcy zł) za 
udziały FORTE UKRAINA OOO.  
 

3. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości („MSR”) 34, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF 
zatwierdzonymi przez UE.  

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, 
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.  

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (zł.), a wszystkie wartości, o ile 
nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł. 

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie 
stwierdza się istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenia dla moŜliwości kontynuacji działalności przez 
Grupę w okresie, co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości  
i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, toteŜ nie zawiera informacji i ujawnień 
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wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

 

4. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz korekty błędu 

 

W bieŜącym roku obrotowym Zarząd Jednostki Dominującej dokonał zmiany sposobu prezentacji zrealizowanych i 
niezrealizowanych róŜnic kursowych oraz odsetek od rozrachunków handlowych, zysków i strat z tytułu realizacji 
nieefektywnej części instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko kursowe oraz instrumentów pochodnych 
nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń. W poprzednich okresach sprawozdawczych były one wykazywane w pozostałej 
działalności operacyjnej, podczas gdy róŜnice kursowe dotyczące kredytów, poŜyczek i środków pienięŜnych prezentowane 
były w działalności finansowej.  
W roku 2011 przychody oraz koszty, jak równieŜ zyski i straty dotyczące wszystkich wyŜej wymienionych pozycji, 
prezentowane są w działalności finansowej. 
W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej powyŜszy sposób prezentacji, umoŜliwia bardziej wiarygodną i prawidłową 
prezentację ich wpływu na wyniki finansowe Spółki. 
 
Zmiana danych porównywalnych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za kwartał zakończony 31 marca 2010 roku 
przedstawia się następująco:  
 
 
Pozycja Jest Było 

Pozostałe przychody operacyjne 1 100 1 120 

Pozostałe koszty operacyjne (954) (6 481) 

Przychody finansowe 564 6 071 

Koszty finansowe (465) (465) 

 

 

PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które weszły w Ŝycie i 
zostały zatwierdzone do stosowania w UE w bieŜącym okresie sprawozdawczym: 

- Zmiana do MSR 39 “Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - “Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do 
rachunkowości zabezpieczeń” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później. Zmiany 
do MSR 39 wyjaśniają zasady określania ryzyk, które mogą być wyznaczone jako ryzyka podlegające zabezpieczeniu oraz 
ustalają, kiedy część przepływów pienięŜnych wynikających z instrumentu finansowego moŜna wyznaczyć jako pozycję 
zabezpieczaną. Zmiana MSR 39 zatwierdzona przez Unię Europejską do stosowania w dniu 15 września 2009 roku. 

- Zmieniony MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” 
obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub później. Ta zmiana koryguje moŜliwe 
trudności techniczne wynikające ze współdziałania MSSF 1, zmienionego MSSF 3 „Połączenia jednostek” oraz zmienionego 
MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. Zmiana zatwierdzona przez Unię Europejską do 
stosowania w dniu 25 listopada 2009 roku, 

- MSSF 3 (nowelizacja) „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i jednostkowe 
sprawozdania finansowe”, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. 
Zmienione standardy stanowią dalsze rozwinięcie modelu przejęcia i nakładają obowiązek stosowania modelu jednostki 
gospodarczej. Standard zatwierdzony do stosowania w UE w dniu 3 czerwca 2009.  

- Zmiany do róŜnych MSSF wydana w dniu 16 kwietnia 2009 w ramach corocznego projektu zmian, mające zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się najwcześniej 1 stycznia 2010 roku lub później. Zmiany zatwierdzone do 
stosowania w dniu 23 marca 2010 roku. 

- Zmiany do MSSF 1 – „Dodatkowe zwolnienia dla stosujących MSSF po raz pierwszy” dotyczące aktywów z sektora 
naftowego oraz gazowego oraz ustalenia czy dana umowa zawiera leasing, obowiązujący dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1.01.2010 i po tej dacie. Zostały zatwierdzony do stosowania  w dniu 23 czerwca 2010 roku, 

- Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji „.Grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane pienięŜnie” 
obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub później. Zastępuje KIMSF 8 i 11. Zmiany 
precyzują zakres oraz sposób księgowego ujęcia grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych pienięŜnie w 
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osobnym lub indywidualnym sprawozdaniu finansowym jednostki otrzymującej towary lub usługi w przypadku gdy ta 
jednostka nie ma obowiązku rozliczania płatności w formie akcji. Zmiany zatwierdzone do stosowania w dniu 23 marca 2010 
roku. 

- Interpretacja KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później, przyjęty do stosowania w UE w dniu 22 lipca 2009 roku, 

- Interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą” - mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później, przyjęty do stosowania w UE w dniu  
4 czerwca 2009 roku. 

- KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 listopada 2009 r. lub później. KIMSF 17 precyzuje, Ŝe naleŜną dywidendę naleŜy ująć w momencie jej zatwierdzenia, czyli 
kiedy nie jest juŜ zaleŜna od uznania jednostki. NaleŜną dywidendę naleŜy wyceniać w wartości godziwej wydanych 
aktywów netto, a róŜnicę między tą kwotą, a wcześniejszą wartością bilansową tych aktywów naleŜy ujmować w wyniku 
finansowym. KIMSF 17 został zatwierdzony przez Unię Europejską do stosowania w dniu 26 listopada 2009 roku, 

- KIMSF 18 „Aktywa przekazywane przez klientów” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 listopada 
2009 r. lub później. KIMSF 18 precyzuje wymagania MSSF odnośnie kontraktów, na podstawie których jednostka otrzymuje 
od klienta rzeczowy składnik aktywów trwałych, który ma zostać następnie wykorzystany przez jednostkę do podłączenia 
klienta do sieci albo do zapewnienia klientowi ciągłego dostępu do dostawy dóbr i usług (takich jak dostawa elektryczności, 
gazu lub wody). KIMSF 18 został zatwierdzony przez Unię Europejską do stosowania w dniu 27 listopada 2009 roku, 

Przyjęcie powyŜszych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce (zasadach) rachunkowości 
Grupy ani w prezentacji sprawozdań finansowych. 

 

Zarówno w bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównawczym, nie miała miejsca korekta błędu. 

 

5. Zmiany w istniejących standardach oraz nowe regulacje nie obowiązujące dla okresów 
rozpoczynających się od 1 stycznia 2011 roku. 

 

Następujące standardy i ich zmiany oraz interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie zostały jeszcze przyjęte 
do stosowania w Unii Europejskiej lub nie mają jeszcze zastosowania: 

- Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emitowanych praw poboru” obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
lutego 2010 i po tej dacie. Zmiany zostały zaaprobowane przez UE 23 grudnia 2009 roku, 

- Zmieniony MSR 24 „ Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych” wydany 4 listopada 2009 roku. Standard 
zawiera uproszczenia dotyczące ujawnień informacji przez jednostki pozostające pod kontrolą, współkontrolą lub znaczącym 
wpływem instytucji rządowych, precyzuje definicję jednostki powiązanej. Obowiązujący dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 i po tej dacie.  Zatwierdzony do stosowania przez UE w dniu 19 lipca 2010 roku, 

- Interpretacja KIMSF 19 „Rozliczenie zobowiązań instrumentami kapitałowymi”. Wydana 26 listopada 2009 roku. 
Interpretacja dotyczy zasad rozliczania emisji instrumentów kapitałowych przeznaczonych do rozliczenia zobowiązań 
finansowych. Obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 i po tej dacie. Interpretacja została 
zatwierdzona do stosowania przez UE w dniu 23 lipca 2010 roku, 

- MSSF 9 „ Instrumenty Finansowe”. Standard ten wprowadza nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów 
finansowych Wydany 12 listopada 2009 roku. Obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 i po 
tej dacie z moŜliwością wcześniejszego zastosowania. Nie został zatwierdzony do stosowania przez UE na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, 

- Zmiana do KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania 
oraz ich wzajemne zaleŜności”. Wydany 26 listopada 2009 roku. Obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2011 i po tej dacie.  Został zatwierdzony do stosowania przez UE w dniu 19 lipca 2010 roku, 

- Zmiana do MSSF 1 ”Ograniczone zwolnienia z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 
7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy”. Wydany 28 stycznia 2010 roku. Obowiązujący dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2010 i po tej dacie. Na podstawie tej zmiany Jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy stosują 
te same przepisy przejściowe, co pozostałe jednostki, zawarte w zmianach do MSSF 7.  Został zatwierdzony do stosowania 
w dniu 30 czerwca 2010 roku, 

- Zmiana do MSSF 7 Instrumenty Finansowe- Ujawnienia, wydana 7 października 2010. Obowiązujący dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1.07.2011 i po tej dacie. Nie została zatwierdzona do stosowania w UE do dnia zatwierdzenia 
sprawozdania do publikacji. 
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- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja aktywów. Zmiany obowiązują w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie, 

- Zmiany do róŜnych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010)” - dokonane zmiany w ramach procedury 
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, 
MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie). Zostały 
zatwierdzone do stosowania w dniu 18 lutego 2011 roku. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane 
przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości. 

 

6. Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej  

Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote 
polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia róŜnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji 
przychodów /kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w 
wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie 
obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według 
wartości godziwej wyraŜonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.  

 

Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: 

- odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy; 

• Möbelvertrieb Forte GmbH – EUR –  4,0119 

• Forte Möbel AG – CHF –  3,0825 

• Forte Ukraina – UAH  – 0,3632 

• Forte Rus – RUB – 0,0967 

- odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 
przez Narodowy Bank Polski na dzień kończący kaŜdy miesiąc.  

• Möbelvertrieb Forte GmbH – EUR – 3,9742 

• Forte Möbel AG – CHF –  3,0819 

• Forte Ukraina – UAH – 0,3632 

• Forte Rus – RUB –  0,0967 

RóŜnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę prezentacji ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny 
składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone róŜnice kursowe ujęte w kapitale 
własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

7. Sezonowość działalności 

W przychodach ze sprzedaŜy Grupy w skali roku obserwowana jest nieznaczna sezonowość. Przedstawione wielkości 
przychodów nie odnotowały jednakŜe istotnych wahań. 
 
 
PoniŜej zaprezentowano wartość przychodów ze sprzedaŜy osiągnięte w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 
 

  Przychody ze sprzedaŜy produktów, 
materiałów, towarów i usług 

I kwartał 2011 130 667 

Rok 2010 468 888 

I kwartał 2010 108 856 
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8. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Jednostka Dominująca nie wydziela segmentów operacyjnych w rozumieniu MSSF 8. 

9. Zmiana wartości szacunkowych 

Na dzień 31 marca 2011 roku Grupa dokonała następujących zmian wartości szacunkowych w porównaniu z dniem  
31 grudnia 2010 roku i 31 marca 2010 roku: 

 

Zmiany stanu rezerw 

 

 

Aktywa z 
tytułu 

odroczonego 
podatku 

Rezerwa na 
odroczony 

podatek 
dochodowy 

Świadczenia 
po okresie 

zatrudnienia 

Pozostałe 
rezerwy 

na dzień 31.03.2011 roku - 14 836 1 788 82 
      
na dzień 31.12.2010 roku - 14 145 1 787 81 
      
na dzień 31.03.2010 roku 466 14 569 1 539 64 
     

 

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe  

 

 Stan na dzień 
 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 
z tytułu: 

   

Dotacja do zakupionych środków trwałych 152 158 176 
    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 
z tytułu: 

   

Dotacja do zakupionych środków trwałych 24 24 24 
Przejęte zobowiązania od spółki zaleŜnej 121 206 205 
Pozostałe - - 277 
    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:    
Prowizje 1 042 1 153 2 269 
Bonusy dla odbiorców 4 049 3 494 3 342 
Premie - 2 250 3 549 
Świadczenia dla pracowników oraz inne naliczone koszty pracownicze 737 1 906 361 
Koszty badania bilansu 127 137 125 
Usługi obce 1 910 1 152 1 144 
Pozostałe 119 82 806 
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 248 248 111     
 8 377 10 652 12 213 
 
Kwota 4 049 tysięcy zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na przyszłe bonusy, które są naleŜne z tytułu zrealizowanej 
sprzedaŜy do klientów, w szczególności z rynku niemieckiego i austriackiego. Wypłata bonusów zostanie zrealizowana 
poprzez ich potrącenie od zapłat, które nastąpią po dniu bilansowym.  
Kwota 1 910 tysięcy zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na koszty usług obcych w szczególności: transportowych, 
marketingowych, ubezpieczenia naleŜności oraz utylizacji. 
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Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów 
 

 Stan na dzień 

 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

Odpisy aktualizujące naleŜności krótkoterminowe 1 320 1 315 3 086 
Odpisy aktualizujące środki trwałe 61 692 61 
Odpisy aktualizujące zapasy   3 490 3 533 4 603 
 

10. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŜytkowanych na dzień 31 marca 2011 roku przez Grupę na mocy umów leasingu 
finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu wynosi 10 946 tysięcy zł. (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 10 286 tysiące 
zł.). 
 
Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie 
Grunty i budynki o wartości bilansowej 58 548 tysięcy zł. (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 58 968 tysięcy zł.) objęte są 
hipotekami ustanowionymi w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy. Dodatkowo maszyny i urządzenia o wartości 
bilansowej 41 443 tysiące zł. objęte są zastawem rejestrowym (na dzień 31 grudnia 2010: 37 374 tysiące zł.). 
Wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego w okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 marca 
2011 roku wyniosła 76 tysięcy zł. (w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2010: 197 tysięcy zł). 

 

Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień 31 marca 2011 roku zobowiązania inwestycyjne Grupy wynoszą 1 700 tysięcy zł. (na dzień 31 grudnia 2010: 2 461 
tysięcy zł.). Kwota ta dotyczy głównie nakładów na środki trwałe w budowie oraz zakupu maszyn i urządzeń. 
 

Kupno i sprzedaŜ 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2011 roku Grupa dokonała zakupu środków trwałych o wartości 6 677 tysięcy 
zł. (w okresie porównawczym zakończonym 31 marca 2010: 1 094 tysiące zł.) oraz sprzedała środki trwałe o wartości netto: 
840 tysięcy zł. (w okresie porównawczym zakończonym 31 marca 2010: 33 tysiące zł.). 

 

11. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy  

 

Na dzień 31 marca 2011 roku Grupa nie posiadała aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaŜy. 

 

W dniu 31 stycznia 2011 roku zostały zawarte umowy sprzedaŜy 100 % udziałów posiadanych w spółkach zaleŜnych – 
FORTE RUS OOO z siedzibą we Władimirze (Rosja) oraz FORTE UKRAINA OOO z siedzibą w Artiomowsku (Ukraina), które 
na dzień 31.12.2010 były prezentowane jako dostępne do sprzedaŜy. 
 

12. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 

 

      Stan na dzień 
 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

Skumulowany wynik osiągnięty na instrumentach finansowych 
zabezpieczających przepływy pienięŜne na początek okresu 
obrotowego 4 031 5 920 5 920 

Kwota ujęta w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym z tytułu 
transakcji zabezpieczających (1 863) 6 662 8 368 
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Kwota przeniesiona do rachunku zysków i strat z tytułu:    

- realizacji transakcji podlegających zabezpieczeniu - (8 994) (972) 

- zaprzestania rachunkowości zabezpieczeń - - - 

Odroczony podatek dochodowy 354 443 (1 405) 

Skumulowany wynik osiągnięty na instrumentach finansowych 
zabezpieczających przepływy pienięŜne na koniec okresu obrotowego 2 522 4 031 11 911 

 

13. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Zarząd będzie proponował wypłatę dywidendy za rok 2010 przeznaczając na to część zysku wygenerowanego w tym 
okresie. Na moment publikacji niniejszego sprawozdania, Zarząd Spółki nie przedstawił jeszcze szczegółów dotyczących 
wypłaty dywidendy. 

 

14. Zysk przypadający na jedną akcję 

PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia podstawowego  
i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 
 
 
 Za 3 miesiące zakończone 

 31.03.2011 31.03.2010 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 760 10 354 
Strata na działalności zaniechanej - -    
Zysk (strata) netto 23 760 10 354    
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 23 760 10 354       
 
 
 
         Za 3 miesiące zakończone 
 31.03.2011 31.03.2010 
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 23 751 084 23 751 084 
Wpływ rozwodnienia:   

Obligacje zamienne na akcje - -    
Skorygowana średnia waŜona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję 23 751 084 23 751 084       
 
W okresie między dniem bilansowym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły Ŝadne 
inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

15. Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe pochodne instrumenty finansowe 

 

Wartość godziwa kontraktów walutowych 

 

Na dzień 31 marca 2011 roku wartość godziwa kontraktów walutowych spełniających kryterium zaliczenia ich do 
rachunkowości zabezpieczeń wynosiła 3 114 tysiące zł. i jako wartość efektywna w całości została ujęta w kapitale 
rezerwowym z aktualizacji wyceny oraz w naleŜnościach z tytułu pochodnych instrumentów finansowych. 

PoniŜsza tabela zawiera zbiorcze dane dotyczące wartości godziwych i terminy rozliczeń, a takŜe zbiorcze informacje 
dotyczące kwoty (wielkości) będącej podstawą przyszłych płatności oraz ceny realizacji efektywnych kontraktów 
terminowych. 
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Waluta 
Kwota w 
walucie 

Typ 
transakcji 

Data 
zawarcia 

Data realizacji Kurs terminowy Nazwa Banku 
Wartość 
godziwa 

        

EUR 9 000 Opcja Put 01.2010 04.2011-12.2011 3,9500 PKO BP S.A. 432 

EUR 9 000 Opcja Call 01.2010 04.2011-12.2011 4,4950-4,7730 PKO BP S.A. (24) 

        

EUR 18 000 Opcja Put 01.2010 04.2011-12.2011 3,8500 PKO BP S.A. 413 

EUR 18 000 Opcja Call 01.2010 04.2011-12.2011 4,5150-4,8520 PKO BP S.A. (26) 

        

EUR 4 000 Opcja Put 02.2010 01.2012 3,9000 PKO BP S.A. 261 

EUR 4 000 Opcja Call 02.2010 01.2012 4,5670-4,5790 PKO BP S.A. (100) 

        

EUR 6 000 Opcja Put 05.2010 03.2012-04.2012 3,9000 PKO BP S.A. 478 

EUR 6 000 Opcja Call 05.2010 03.2012-04.2012 4,6290-4,6590 PKO BP S.A. (194) 

        

EUR 6 000 Opcja Put 05.2010 11.2011-02.2012 4,0000-4,0500 PKO BP S.A. 701 

EUR 6 000 Opcja Call 05.2010 11.2011-02.2012 4,6860 -4,7450 PKO BP S.A. (90) 

        

EUR 10 000 Opcja Put 07.2010 03.2012-06.2012 4,0500 PKO BP S.A. 1 395 

EUR 10 000 Opcja Call 07.2010 03.2012-06.2012 4,6310-4,7120 PKO BP S.A.          (340) 

        

EUR 12 000 Opcja Put 10.2010 07.2012-09.2012 3,9500 PKO BP S.A. 1 296 

EUR 12 000 Opcja Call 10.2010 07.2012-09.2012 4,3750-4,4170 PKO BP S.A. (1 321) 

        

EUR 8 000 Opcja Put 12.2010 10.2012-11.2012 4,0000 PKO BP S.A. 1 051 

EUR 8 000 Opcja Call 12.2010 10.2012-11.2012 4,5110-4,5420 PKO BP S.A.        (757) 
        

EUR 12 000 Opcja Put 03.2011 12.2012-02.2013 4,0000 PKO BP S.A. 1 626 
EUR 12 000 Opcja Call 03.2011 12.2012-02.2013 4,2920-4,5090 PKO BP S.A. (1 687) 

Razem       3 114 

 

Na dzień 31 marca 2011 roku Jednostka Dominująca posiadała równieŜ instrumenty pochodne, które nie zostały objęte 
rachunkowością zabezpieczeń, gdyŜ zostały zawarte jako zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym dodatkowo 
spodziewanych przepływów pienięŜnych.  
W dniu 02 lutego 2011 Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o wcześniejszym zamknięciu poniŜszych kontraktów 
forward. Realizacja zysków z transakcji odbywać się będzie w pierwotnie wynegocjowanych datach realizacji. 
PoniewaŜ wynik na transakcjach jest znany, wartość godziwa kontraktów forward została ustalona na dzień bilansowy 
w oparciu o faktyczne kursy zamknięcia transakcji i wyniosła 739 tysięcy zł. PowyŜsza wartość w całości została ujęta 
w rachunku zysków i strat w działalności finansowej, w bilansie zaś - w naleŜnościach z tytułu pochodnych instrumentów 
finansowych. 

PoniŜsza tabela zawiera dane dotyczące wartości godziwych i terminy rozliczeń, a takŜe informacje dotyczące kwoty 
(wielkości) będącej podstawą przyszłych płatności oraz ceny realizacji kontraktów terminowych. 

 

Waluta 
Kwota w 
walucie 

Typ 
transakcji 

Data 
zawarcia 

Data realizacji Kurs terminowy Nazwa Banku 
Wartość 
godziwa 

 

EUR 1 500 Forward Sell  11.2010 04.2011 4,1065 ING Bank Śląski 251 

EUR 1 500 Forward Sell 11.2010 05.2011 4,1120 ING Bank Śląski 246 

EUR 1 500 Forward Sell 11.2010 06.2011 4,1190 ING Bank Śląski 242 

Razem       739 
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16. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Transakcje handlowe 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi nie włączonymi do 
konsolidacji odpowiednio za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 i 31 marca 2010 roku oraz za rok zakończony 
31 grudnia 2010 roku.  

 

 

Transakcje dotyczą sprzedaŜy produktów, towarów i usług – w przypadku spółek handlowych, materiałów i półwyrobów –  
w przypadku spółek produkcyjnych, zakupów półwyrobów – w przypadku spółek produkcyjnych. 

 

Kredyty i poŜyczki udzielone podmiotom powiązanym 

Wszystkie udzielone poŜyczki oraz naleŜne odsetki naliczone na koniec okresu sprawozdawczego zostały zaprezentowane 
 w powyŜszej nocie jako naleŜności od podmiotów powiązanych. 

 

Wspólne przedsięwzięcie, w którym Jednostka Dominująca jest wspólnikiem 

Jednostka Dominująca Grupy nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć. 

 
Podmiot powiązany  

SprzedaŜ 
podmiotom 

powiązanym 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych  

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych  

Jednostki zaleŜne:  
Forte Baldai UAB 31.03.2011 259 - 300 - 

 31.12.2010 1 030 - 222 - 
 31.03.2010 236 - 353 - 
      

Forte SK S.r.o. 31.03.2011 2 537 2 109 174 
 31.12.2010 606 2 903 2 401 159 
 31.03.2010 625 80 4 035 36 
      

Forte Furniture Ltd. 31.03.2011 - 151 - - 
 31.12.2010 - 561 - - 
 31.03.2010 - 128 - - 
      

Forte Iberia S.l.u 31.03.2011 - 178 - 25 
 31.12.2010 - 598 - 7 
 31.03.2010 - 131 22 - 
      

Forte Mobilier S.a.r.l. 31.03.2011 - 48 85 - 
 31.12.2010 - 52 76 - 

 31.03.2010 - 12 37 - 

      

Forte Mobila S.r.l. 31.03.2011 187 8 2 536 33 

 31.12.2010 1 469 26 2 544 26 

 31.03.2010 134 - 1 988 - 

      

TM Handel Sp. z o.o. 31.03.2011 - 240 - 80 

 31.12.2010 - 1 635 - 79 

 31.03.2010 - 494 152 165 

      

Razem 31.03.2011 448 1 162 5 030 312 

 31.12.2010 3 105 5 775 5 243 271 

 31.03.2010 995 845 6 587 201 
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Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

 

Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na warunkach stosowanych przez Grupę w relacjach z 
podmiotami niepowiązanymi.  

 

Transakcje z udziałem Zarządu, kluczowego kierownictwa lub członków ich najbliŜszych rodzin. 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 

 

Udziały wyŜszej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
 
W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 

 

17. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 

W dniu 27 kwietnia 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o zamiarze połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” 
S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (FABRYKI MEBLI 
„FORTE” S.A. jako Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, tj. MEBLE 
POLONIA Sp. z o.o.). W ocenie Zarządu Emitenta, połączenie wpłynie znacząco na redukcję kosztów funkcjonowania Grupy 
Kapitałowej, a co się z tym wiąŜę pozwoli na osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomiczno-organizacyjnych, w 
szczególności pozwoli na uproszczenie struktur organizacyjnych, zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie zarządzania, 
zwiększenie efektywności działania, optymalizację kosztów zarządu, a takŜe ekonomiczne gospodarowanie zasobami 
ludzkimi.  Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 
oraz 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku MEBLE POLONIA Sp. z o.o. (Spółka 
przejmowana) na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. (Spółka przejmująca), bez podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki 
przejmującej.  
 
W dniu 5 maja 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.  
aneks do umowy kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 14 lutego 2000 r. Na mocy niniejszego aneksu został wydłuŜony 
okres kredytowania do dnia 6 maja 2014 roku. 
Maksymalna kwota kredytu wynosi 45 000 tysięcy zł. ,bądź równowartość tej kwoty w EUR. Zabezpieczeniem kredytu jest w 
szczególności hipoteka łączna do kwoty 45 000 tysięcy zł na prawach uŜytkowania wieczystego zabudowanych 
nieruchomości Emitenta oraz zlokalizowanych na tych nieruchomościach budynkach stanowiących odrębny od gruntu 
przedmiot własności połoŜonych w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 51 i w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej nr 1.  
Spłata kredytu zabezpieczona jest ponadto zastawem rejestrowym na liniach produkcyjnych Emitenta oraz zastawem 
rejestrowym na zapasach rzeczy oznaczonych co do gatunku. 
Warunki finansowe zawartego aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  
Nie zawarto w aneksie i umowie postanowień dotyczących kar umownych. 
 

18.  Komentarz Zarządu za I kwartał 2011 roku 

 

18.1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego 
dotyczy raport, wraz ze wskazaniem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
 
I kwartał 2011 r. Grupa zalicza do udanych. Odnotowano dobre wyniki w ujęciu finansowym i organizacyjnym. 

Uwagi do poszczególnych głównych pozycji sprawozdań finansowych: 
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• Przychody ze sprzedaŜy wyraŜone w PLN w I kwartale 2011 roku wyniosły 130,7 mln i w stosunku do roku 
ubiegłego były wyŜsze o 21,8 mln zł (o 20%). Na poziom przychodów wpływały:  
- wzrost o  10% wolumenu sprzedaŜy ogółem  (w tym na rynku polskim aŜ o 35%), 
- spadek o ok. 1% kurs EUR / PLN ( w I kwartale 2011 średni kurs EUR / PLN wyniósł 3,948, zaś w analogicznym 
okresie roku ubiegłego 3,992), 
- zwiększenie przychodów ze sprzedaŜy o kwotę 6,3 mln zł. z tytułu dostaw na warunkach DDU, których odbiór nastąpił 
w okresie sprawozdawczym. W analogicznym okresie roku ubiegłego korekta w tytułu DDU miała odwrotny wpływ na 
przychody.  
 
Największy wartościowo wzrost sprzedaŜy Grupa odnotowała na rynku polskim oraz w krajach Europy Środkowej. 
SprzedaŜ na strategicznym dla Grupy rynku niemieckim, na którym realizowane jest ok. 50% przychodów, wzrosła o 
3%.  
 

• Rentowność brutto sprzedaŜy 32 % – wynik słabszy niŜ w I kwartale 2010 (38%). Głównym czynnikiem 
decydującym o poziomie rentowności był odczuwalny od drugiego półrocza 2010 roku wzrost cen podstawowych 
surowców. Jednostkowe koszty przerobu (procesów technologicznych) nadal pozostają na stabilnym, dobrym poziomie, 
mimo wprowadzenia w III kwartale 2010 r. dodatkowej premii produkcyjnej dla pracowników.  

 
• Koszty ogólne – spadek w kwartale o 2,5 mln zł.  
W analogicznym okresie roku ubiegłego w cięŜar kosztów ogólnych zaksięgowano rezerwę w wysokości 3,5 mln zł na 
premię roczną dla kadry zarządzającej. Udział kosztów ogólnych w sprzedaŜy ogółem w I kwartale 2011 wyniósł 5%.  
 
• Koszty sprzedaŜy – wzrosły o 6,3 mln zł. (udział kosztów sprzedaŜy w przychodach wzrósł o 1%) – wartościowy 
wzrost kosztów sprzedaŜy spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów logistycznych. Wzrósł zarówno wolumen 
przewoŜonego towaru (o 10 %)  jak i stawka za usługi transportowe. Wzrost kosztów obserwujemy teŜ w pozycji 
prowizje, będące pochodną sprzedaŜy. 
 
• W bieŜącym roku obrotowym Grupa zmieniła sposób prezentacji zrealizowanych i niezrealizowanych róŜnic 
kursowych oraz odsetek od rozrachunków handlowych, zysków i strat z tytułu realizacji nieefektywnej części 
instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko kursowe oraz instrumentów pochodnych nieobjętych 
rachunkowością zabezpieczeń. W poprzednich okresach sprawozdawczych były one wykazywane w pozostałej 
działalności operacyjnej, podczas gdy róŜnice kursowe dotyczące kredytów, poŜyczek i środków pienięŜnych  
(utrzymywanych na poziomie zbliŜonym do salda naleŜności i zobowiązań walutowych w celu zmniejszenia ryzyka 
walutowego) prezentowane były w działalności finansowej.  
W roku 2011 przychody oraz koszty, jak równieŜ zyski i straty dotyczące wszystkich wyŜej wymienionych pozycji, 
prezentowane są per saldo w działalności finansowej. W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej powyŜszy sposób 
prezentacji, umoŜliwia bardziej wiarygodną i prawidłową prezentację ich wpływu na wyniki finansowe Spółki. 
Szczegółowy opis dokonanych zmian oraz ich wpływ na rachunek zysków i strat okresu porównywalnego 
zaprezentowany został w punkcie 4 informacji dodatkowej. 

 
• Istotny wpływ na wyniki Grupy miało zbycie jednostek zaleŜnych– zysk ze sprzedaŜy spółek Forte RUS i Forte 
Ukraina w wysokości 17,6 mln zł.  
 
• Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,2 mln zł. (19% przychodów). W analogicznym okresie roku ubiegłego 
zysk z działalności operacyjnej wyniósł 11,8 mln zł. (11% przychodów). 
 
• Zysk brutto Grupy wyniósł 25 mln zł. wobec 13 mln zł. w I kwartale 2010. (wzrost o 93%). 
 
• Zysk netto w I kwartale 2011 r. wyniósł 23,7 mln zł. ( w I kwartale 2010- 10,3 mln zł.). 
 
• W kategoriach pozycji bilansowych i przepływów pienięŜnych widoczna jest znaczna poprawa płynności i 
ograniczenie poziomu długu. Zredukowano poziom zobowiązań z tytułu kredytów o 13,6 mln zł. (z 74,6 mln zł. na 
początek roku obrotowego do 61 mln zł. na koniec I kwartału 2011). Jednocześnie saldo środków pienięŜnych 
zwiększyło się o 20,1 mln zł. 

 
• Grupa rozpoczęła program inwestycyjny, którego wielkość w roku 2011 planowana jest na ok. 28 mln zł. 
Plan inwestycyjny obejmuje zakup, montaŜ i uruchomienie w zakładach produkcyjnych szeregu maszyn, urządzeń i 
wózków widłowych oraz nakłady na remonty i modernizacje infrastruktury i budynków.  
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18.2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 

 
 
Poza czynnikami wymienionymi w komentarzu w pkt. 18.1 nie wystąpiły inne nietypowe lub szczególnie istotne czynniki i 
zdarzenia, które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy. 

 

18.3. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych. 

Nie wystąpiły. 

 

18.4. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do 
wyników prognozowanych. 

 
Emitent nie publikował prognoz wyników na 2011 rok. 
 

 

18.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu 
półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych prze te podmioty akcji, ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 

L.p. Akcjonariusz Liczba posiadanych 
akcji i głosów 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

% udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 
1. MaForm Holding AG 

 
7 013 889 

 
29,53% 

 
29,53% 

 
2. Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny 

 
3 808 174 16,03% 16,03% 

3. ENO Holding GmbH 
 

1 462 358 6,16% 6,16% 

4. VITA Holding GmbH 
 

1 333 549 5,61% 5,61% 

5. ING Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 
 

1 219 671 5,14% 5,14% 

6 REVILO Holding GmbH 
 

1 217 666 5,13% 5,13% 

7. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty 

1 216 312 5,12 % 5,12 % 

W dniu 04.02.2011 Spółka powzięła informację od ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty o zwiększeniu poziomu 
zaangaŜowania funduszu w ogólnej liczbie głosów z 4,91 % (1 166 312 szt) na 5,12 % (1 216 312 szt)  

18.6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w 
stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla kaŜdej 
z osób. 

 

− Zbigniew Sebastian - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 300 akcji o wartości nominalnej 1 zł. kaŜda akcja, 
− Dariusz Bilwin - Prokurent – 1 500 akcji o wartości nominalnej 1 zł. kaŜda akcja 
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18.7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej. 

 
Emitent nie jest stroną w postępowaniu, w którym wartość sporu stanowiłaby pojedynczo lub grupowo 10% jego kapitałów 
własnych. 
 

18.8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niŜ rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, ich kwotami oraz informacjami 
określającymi charakter tych transakcji. 

 
 
Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na warunkach stosowanych przez Emitenta w relacjach 
z podmiotami niepowiązanymi.  
Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo zawarte są w nocie nr 17. 

18.9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub 
poŜyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej, jeŜeli 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych Emitenta.  

 

Nie wystąpiły. 

18.10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości 
realizacji zobowiązań przez Emitenta. 

 
Zarząd uwaŜa, Ŝe przyszłe połączenie Jednostki Dominującej ze spółką zaleŜną Meble Polonia Sp z o.o., znacząco 
wpłynie na redukcję kosztów funkcjonowania Grupy, uproszczenie struktury organizacyjnej, jak równieŜ bardziej 
optymalne gospodarowanie zasobami ludzkimi.  

 

18.11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta 
oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
 
Zarząd uwaŜa, Ŝe w perspektywie kolejnych okresów na wyniki finansowe będą miały wpływ działania prowadzone w 
zakresie zwiększania sprzedaŜy, sytuacja na rynku surowcowym oraz ewentualne umocnienie waluty krajowej. 
ZauwaŜalny jest efekt wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat działań na rynku krajowym w zakresie: rozwoju 
produktu, poszerzenia dystrybucji, wsparcia marketingowego. Grupa zbudowała kompleksową ofertę dla klientów, 
zapewniającą moŜliwości dalszej ekspansji w kolejnych okresach. Zwiększono ilość obsługiwanych sklepów, duŜy postęp 
osiągnięto nie tylko w ilości ekspozycji kolekcji Forte, ale równieŜ w ich jakości.  
Zrealizowane i planowane nakłady inwestycyjne przyniosą dalszy postęp kosztowy i zwiększą elastyczność produkcyjną, 
tak istotną przy obsłudze tak duŜej liczby zróŜnicowanych rynków sprzedaŜy. 
Aktywne zarządzanie ryzykiem przyniosło działania zabezpieczające w grupie surowców strategicznych oraz ekspozycji 
walutowej, co czyni Grupę bardziej odporną na ewentualne zawirowania w tych obszarach. 

 

BieŜąca ocena wpływu zamówień od klientów jest zadowalająca, wszystkie fabryki w kraju mają pełne obłoŜenie 
produkcyjne, wyroby wprowadzone do oferty w 2010 r. spotykają się z dobrym przyjęciem na rynku. 
Zarząd ocenia, iŜ negatywny wpływ na przyszłą rentowność działalności będzie miała sytuacja na rynku surowców 
(szczególnie z grupy surowców podstawowych), na którym w ostatnim okresie panuje tendencja wzrostu cen. Co 
prawda tempo wzrostu cen w II kwartale uległo wyhamowaniu, lecz nie moŜna wykluczyć kolejnych wzrostów kosztów 
w kolejnych kwartałach. W związku z tym prowadzona była i jest obecnie w dalszym ciągu aktywna praca nad 
podniesieniem cen sprzedaŜy wyrobów Grupy, aby skompensować wzrost kosztów. 
Sytuacja kursowa, przy zbudowanym portfelu zabezpieczeń jest w miarę neutralna dla wyników finansowych, choć 
oczywiście większe osłabienie krajowej waluty moŜe stymulować poprawę osiąganych wyników. 
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18.12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, 
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 
Emitenta. 

Poza zdarzeniami wymienionymi w pkt. 18.10 oraz 18.11, nie wystąpiły Ŝadne inne zdarzenia mające znaczny wpływ na 
przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

19.  Kursy walutowe 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2011 
roku i 31 marca 2010 roku przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego odpowiednio: 4,0119 zł. i 3,8622 zł. w stosunku do 1 
EUR. 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych zostały przeliczone według średniego 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŜdego 
miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2011 i 31 marca 2010 roku a wynoszących odpowiednio:3,9742 
zł i  3,9669 zł za 1 EUR. 

 
 
 
 

 
Prezes Zarządu 
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Ostrów Mazowiecka, 16 maj 2011 r. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 Za okres sprawozdawczy zakończony  

 31 marca 2011 
31 marca 2010 
przekształcony  

    
Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaŜy towarów, produktów 
i materiałów  123 184 100 586 
Przychody ze sprzedaŜy usług  962 532 
    
Przychody ze sprzedaŜy  124 146 101 118 
    
Koszt własny sprzedaŜy  (86 531) (63 263)     
Zysk brutto ze sprzedaŜy  37 615 37 855 
    
Pozostałe przychody operacyjne  143 305 
Koszty sprzedaŜy  (25 681) (19 477) 
Koszty ogólnego zarządu  (4 701) (7 234) 

Pozostałe koszty operacyjne  (592) (698)     
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  6 784 10 751 
    
Przychody finansowe  177 1 314 
Koszty finansowe  (767) (355) 
Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych  521 1 113 
Zysk ze sprzedaŜy udziałów  3 670 - 
    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  10 385 12 823 
 
Podatek dochodowy  (1 947) (2 240)     
Zysk (strata) okresu z działalności kontynuowanej  8 438 10 583         
    
Działalność zaniechana 
  - - 
Zysk (strata) okresu z działalności zaniechanej  - - 
        
Zysk (strata) okresu   8 438 10 583 
    
Zysk (strata) na jedną akcję za okres:    

– podstawowy   0,36 0,45 
– rozwodniony   0,36 0,45 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

 

  
Za okres sprawozdawczy zakończony  

  31 marca 2011 31 marca 2010 

    
    
Zysk (strata) okresu  8 438 10 583 
        
Inne całkowite dochody netto:  (1 509) 5 991 
    

Rachunkowość zabezpieczeń  
(1 863) 7 396 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów  
354 (1 405) 

            
Całkowite dochody ogółem za okres  6 929 16 574 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) 
 Stan na dzień 

 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

AKTYWA    
Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 170 143 167 535 153 273 
Wartości niematerialne 774 844 1 007 
Aktywa finansowe 38 642 38 633 89 511     
 209 559 207 012 243 791     
Aktywa obrotowe    
Zapasy 104 811 99 640 75 703 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 99 539 101 333 72 324 
NaleŜności z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 3 853 6 031 14 707 
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego  841 - - 
Rozliczenia międzyokresowe 1 247 175 1 312 
Aktywa finansowe  1 801 2 171 1 574 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 27 997 4 182 31 299     
 240 089 213 532 196 919     
    
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy - 49 593 4 517     

SUMA AKTYWÓW 449 648 470 137 445 227 
        
    
PASYWA    
Kapitał własny     
Kapitał podstawowy 23 751 23 751 23 751 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 111 646 111 646 111 646 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów 
zabezpieczających 

2 522 4 031 11 911 

Pozostałe kapitały rezerwowe 117 037 117 037 98 618 
Zyski zatrzymane 70 797 62 359 80 787     
 325 753 318 824 326 713     
Zobowiązania długoterminowe    
Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 12 496 26 767 43 662 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 677 9 084 9 473 
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia 1 660 1 660 1 422 
Rozliczenia międzyokresowe  152 158 176 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 2 278 2 392 4 043     
 27 263 40 061 58 776     
Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 39 700 51 269 34 827 

BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych, poŜyczek 
i papierów wartościowych 

46 599 45 852 10 202 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - 1 967 1 484 
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 7 681 9 854 10 853 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 2 652 2 310 2 372 
    

 96 632 111 252 59 738 
    

Zobowiązania razem 123 895 151 313 118 514     

SUMA PASYWÓW 449 648 470 137 445 227         
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 

Za okres sprawozdawczy 
zakończony 

 31 marca 2011 31 marca 2010 

    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    

Zysk/(strata) okresu  8 438 10 583 
Korekty o pozycje:  (18 580) (881) 
Amortyzacja  3 171 3 135 
(Zyski) /straty z tytułu róŜnic kursowych  (345) (3 481) 
Odsetki i dywidendy netto  212 (559) 
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  3 480 (126) 
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych  670 17 
Zmiana stanu naleŜności  953 9 342 
Zmiana stanu zapasów  (5 171) (5 944) 
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŜyczek  (11 515) (1 693) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (3 251) (1 501) 
Zmiana stanu rezerw  1 593 105 
Podatek dochodowy zapłacony  (1 262) (977) 
Inne korekty  (7 115) 801     

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej   (10 142) 9 702     
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej    

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 810 166 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (6 231) (663) 
SprzedaŜ aktywów finansowych 53 263 - 
Nabycie aktywów finansowych - - 
Dywidendy otrzymane - 712 
Odsetki otrzymane 191 182 
Udzielone poŜyczki - - 
Spłata udzielonych poŜyczek 287 322 
Pozostałe wpływy inwestycyjne - - 

  Pozostałe wydatki inwestycyjne  - -     
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  48 320 719     
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów 2 991 - 
Spłata poŜyczek/kredytów (16 260) (9 560) 
Dywidendy wypłacone  - - 
Odsetki zapłacone (329) (341) 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (841) (704) 
Pozostałe wpływy finansowe - - 

  Pozostałe wydatki finansowe  - -     
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej  (14 439) (10 606)     
    

Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów  23 739 (184) 

RóŜnice kursowe netto 76 (2) 
Środki pienięŜne na początek okresu 4 182 31 485 
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym: 27 997 31 299 
   o ograniczonej moŜliwości dysponowania  - 
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 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za 3 miesiące zakończone dnia 31.03.2011 roku  
 

 
Kapitał 

podstawowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich wartości 
nominalnej

Zyski zatrzymane/ 
(straty) niepokryte

Kapitał rezerwowy 
z aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 

zabezpieczających

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 
Razem 

       

Na dzień 01.01.2011 roku  23 751 111 646 62 359 4 031 117 037 318 824 
       

Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - 

Korekty błędów - - - - - - 

Na dzień 01.01.2011 roku po korektach 23 751 111 646 62 359 4 031 117 037 318 824 

       

       
       

Całkowite dochody za okres - - 8 438 (1 509) - 6 929 
       

Na dzień 31.03.2011 roku  23 751 111 646 70 797 2 522 117 037 325 753 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za 12 miesięcy zakończone dnia 31.12.2010 roku  
   

 

 
Kapitał 

podstawowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich wartości 
nominalnej

Zyski zatrzymane/ 
(straty) niepokryte

Kapitał rezerwowy 
z aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 

zabezpieczających

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 
Razem 

       

Na dzień 01.01.2010 roku  23 751 111 646 70 204 5 920 98 618 310 139 
       

Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - 

Korekty błędów - - - - - - 

Na dzień 01.01.2010 roku po korektach 23 751 111 646 70 204 5 920 98 618 310 139 

Wypłata dywidendy za 2009 rok - - (23 751) - - (23 751) 

Odpis wyniku lat ubiegłych na kapitał rezerwowy - - (18 419)  18 419 - 
       

Całkowite dochody za okres - - 34 325 (1 889) - 32 437 
       

Na dzień 31.12.2010 roku  23 751 111 646 62 359  4 031 117 037 318 824 
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 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za 3 miesiące zakończone 31.03.2010 roku  
 
 

 
Kapitał 

podstawowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich wartości 
nominalnej

Zyski zatrzymane/ 
(straty) niepokryte

Kapitał rezerwowy 
z aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 

zabezpieczających

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 
Razem 

       

Na dzień 01.01. 2010 roku  23 751 111 646 70 204 5 920 98 618 310 139 
       

Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - 

Korekty błędów - - - - - - 

Na dzień 01.01. 2010 roku po korektach 23 751 111 646 70 204 5 920 98 618 310 139 
       

Całkowite dochody za okres - - 10 583 5 991  16 574 
       

Na dzień 31.03. 2010 roku  23 751 111 646 80 787 11 911 98 618 326 713 
       

  

 

 

 

 

 


