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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 r.  
 

 
Za okres 6 miesięcy  

zakończony 30 czerwca 

 2008 2007 

 niebadane 

Noty tys. zł. tys. zł. 
    
    
    
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów  198 006 209 315  

Przychody ze sprzedaŜy usług  1 035 3 444 
Przychody ze sprzedaŜy  199 041 212 759 
    
Koszt własny sprzedaŜy  (154 891) (170 271) 
Zysk brutto ze sprzedaŜy  44 150 42 488 
    
Pozostałe przychody operacyjne   6 629 1 447 
Koszty sprzedaŜy i dystrybucji  (29 049) (32 494) 
Koszty ogólnego zarządu   (9 266) (13 788) 
Pozostałe koszty operacyjne   (8 067) (5 806) 
Zysk/strata z działalności operacyjnej  4 397 (8 153) 
    
Przychody finansowe  5 763 7 989 
Koszty finansowe  (3 418) (2 063) 
Zysk/strata brutto  6 742 (2 227) 
    
Podatek dochodowy (obciąŜenie podatkowe) 6       (1 201) 585 
Zysk/strata netto   5 541 (1 642) 
    

    
    
Strata na jedną akcję:    
– podstawowy z wyniku za okres   0,23 (0,07) 
– rozwodniony z wyniku za okres  0,23 (0,07) 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 
na dzień 30 czerwca 2008 r. 

 Nota 30 czerwca 
2008 

31 grudnia 
2007 

AKTYWA    
Aktywa trwałe    
Rzeczowe aktywa trwałe 19 166 725 170 783 
Wartości niematerialne 22 1 744 1 337 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  1 000 1 000 
Aktywa finansowe 23,24 76 834 75 286     
  246 303 248 406     
Aktywa obrotowe    
Zapasy 26 83 374 76 882 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 27 76 157 92 814 
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego  27 2 124 1 748 
Rozliczenia międzyokresowe  796 558 
Aktywa finansowe 28 6 264 2 983 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 29 5 438 7 596     
  174 153 182 581 
        
SUMA AKTYWÓW  420 456 430 987         
    

PASYWA    
Kapitał własny  30   
Kapitał podstawowy  23 751 23 751 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej  111 646 111 646 
Pozostałe kapitały rezerwowe  98 416 92 466 
Zyski zatrzymane   33 575 33 984     
        
Kapitał własny ogółem  267 388 261 847     
 
Zobowiązania długoterminowe 

   

Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 31 50 784      21 203 
Rezerwy 32 1 292        1 291 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 7 601        6 773 
Rozliczenia międzyokresowe  32 218 230 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 20  6 983          7 098     
  66 878 36 595     
Zobowiązania krótkoterminowe    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 33 39 214 47 999 
BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych , poŜyczek i 
papierów wartościowych 

31 42 812 79 931 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  - - 
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy 32 2 327 3 007 

Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 20 1 837 1 608     
  86 190 132 545 
        
Zobowiązania razem  153 068 169 140     
SUMA PASYWÓW  420 456 430 987         
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE  
ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH 

Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku  
 

 
Kapitał 

podstawowy  

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich wartości 
nominalnej 

Zyski 
zatrzymane/ 

(straty) niepokryte 
Pozostałe kapitały 

rezerwowe  

 

 

 

 

 

Kapitał własny 
ogółem 

      

      
Na dzień 1 stycznia 
2008 roku  23 751 111 646 33 984 92 466 261 847 
      
Wynik finansowy 
okresu 

- - 5 541 - 5 541 
      
Emisja akcji - - - - - 
Odpis wyniku lat 
ubiegłych na kapitał 
rezerwowy 

- - (5 950) 5 950 - 

Wypłata dywidendy - - - - -       
Na dzień 30 czerwca 

2008  roku  
 

23 751 
 

111 646 
 

33 575 
 

98 416 
 

267 388             
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE  
ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

 
Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku  
 

 
Kapitał 

podstawowy  

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich wartości 
nominalnej 

Zyski 
zatrzymane/ 

(straty) niepokryte 
Pozostałe kapitały 

rezerwowe  

 

 

 

 

 

Kapitał własny 
ogółem 

      

      
Na dzień 1 stycznia 
2007 roku  23 751 

 
111 646 40 780 85 658 

 
261 835       

Wynik finansowy 
okresu - - 5 950 - 

 
5 950       

Emisja akcji - - - - - 
Odpis wyniku lat 
ubiegłych na kapitał 
rezerwowy - - (6 808) 6 808 - 
Wypłata dywidendy - - (5 938) - (5 938)       
Na dzień 31 grudnia 

2007  roku  23 751 
 

111 646 33 984 92 466 
 

261 847             
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE  
ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku 
 

 Kapitał 

podstawowy 

 

NadwyŜka ze 

sprzedaŜy akcji powyŜej 

ich wartości nominalnej 

Zyski 

zatrzymane/straty 

niepokryte 

Pozostałe kapitały 

rezerwowe 

Kapitał własny 

ogółem 

tys. zł. 

   

tys. zł. tys. zł. 

 

tys. zł. 

 

tys. zł. 

Na 1 stycznia 2007 23 751 
 

111 646 40 780 85 658 261 835 

Wynik finansowy 
okresu  - 

 
- (1 642) 

 
- 

 
(1 642) 

Odpis wyniku lat 
ubiegłych na kapitał 
rezerwowy - 

 
 
- (6 808) 

 
 

6 808 

 
 
- 

Wypłata dywidendy - - (5 938) - (5 938) 
      

Na 30 czerwca 2007 
(niebadane) 

 
23 751 

 
111 646 

 
26 392 

 
92 466 

 
254 255 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘśNYCH 

Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 r. 

 
Za okres 6 miesięcy zakończony 30 

czerwca 

 2008 2007 

 Niebadane 

Noty tys. zł. tys. zł. 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    
Zysk /(Strata) netto  5 541 (1 642) 

Korekty o pozycje:  12 156 1 109 
Amortyzacja 

 
6 228 8 630 

(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych  (506) (3 639) 
Odsetki i dywidendy, netto  1 593 657 
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  23 441 
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŜności  22 174 (4 724) 
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów  (6 491) 2 405 
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŜyczek  (9 382) (2 869) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (898) 2 041 
Zmiana stanu rezerw  828 (651) 
Podatek dochodowy zapłacony  (749) (1 182) 
Inne korekty  (665) - 

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej 
 

17 696 (533) 

 
 

  
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

 
  

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
 

1 130 1 093 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 

 
(4 195) (10 181) 

SprzedaŜ aktywów finansowych 
 

- - 
Nabycie aktywów finansowych 

 
(1 843) (337) 

Dywidendy otrzymane 
 

1 581 1 278 
Odsetki otrzymane 

 
- - 

Inne wydatki/wpływy inwestycyjne 
 

(4 831) 1 713 

Wpływy/ (wypływy) środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 
 

(8 158) (6 434) 

 
 

  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    

Emisja akcji  - - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu   (930) - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  20 146 15 087 

Spłata poŜyczek/kredytów  (26 238) (3 231) 

Odsetki zapłacone  (3 038) (1 935) 

Udzielone poŜyczki  (1 500) (3 013) 

Pozostałe  (136) - 

Wpływy/(wypływy) środków pienięŜnych netto z działalności finansowej  (11 696) 6 908 

 
 

  

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów           (2 158) (59) 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia   7 596 1 332 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  5 438 1 273 

 - o ograniczonej moŜliwości dysponowania  - - 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Fabryki Mebli FORTE S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ulica Biała 1, której 
akcje znajdują się w publicznym obrocie. 

Zakres podstawowej działalności Spółki został opisany w nocie 7. 

Dnia 26  września 2008 roku śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2008 r. zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 

Spółka sporządziła równieŜ śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2008 r., które dnia 26 września 2008 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 
 

 

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

 

a) Podstawa sporządzenia 

 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki („Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 
finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – 
Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości 
mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez EU, opublikowanymi i 
obowiązującymi w czasie przygotowania niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki.  

Niebadane śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i naleŜy je czytać łącznie ze śródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 
roku oraz rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2007 sporządzonymi zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  

Śródroczny wynik finansowy nie powinien być traktowany jako wyznacznik wyniku finansowego za cały rok 
finansowy. W śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty 
powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, kiedy powyŜsze koszty powinny być uwzględnione 
bądź powinny podlegać odraczaniu na koniec danego roku finansowego. 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w tysiącach złotych.  

 

b) Zmiany stosowanych zasad rachunkowości  

 

Zmiany do standardów oraz nowe interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub 
po 1 stycznia 2008 roku zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
Fabryki Mebli FORTE S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku 
 
 

c) Istotne zasady rachunkowości  

 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
zakończony 31 grudnia 2007 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów oraz nowych interpretacji 
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obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2008 roku. Zmiany do 
standardów oraz nowe interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 
stycznia 2008 roku zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
Fabryki Mebli FORTE S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.  
  

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 

 

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych 
wahań w trakcie roku. 

 
 
 

4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

 

Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pienięŜnych, środki pienięŜne i ich ekwiwalenty składają 
się z następujących pozycji: 

 

 

 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 

 tys. zł. tys. zł. 

Środki pienięŜne w banku i w kasie 5 438 7 596 

Środki pienięŜne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej - - 

 

 

5. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY 

 

 30czerwca 2008 31 grudnia 2007 

 tys. zł. tys. zł. 

Zadeklarowane/wypłacone w okresie    
Dywidendy z akcji zwykłych:   
 Dywidenda końcowa za rok 2006: 0,25   - 5 938 

 

Zarząd Spółki nie zaproponował wypłaty dywidendy za rok 2007. Zysk netto za 2007 rok przeznaczono na 
zwiększenie kapitału rezerwowego. 

Zaproponowana dywidenda za 2006 rok wyniosła 5 938 tysięcy złotych i została zatwierdzona 29 czerwca 2007 roku, 
a wypłacona 21 sierpnia 2007 roku. 
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6.  PODATEK DOCHODOWY 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Fabryki Mebli FORTE S.A. działa w jednym segmencie branŜowym - produkcja i handel meblami.  
Za kryterium wydzielenia powyŜszego segmentu przyjęto branŜową jednorodność produktów. Przypisanie 
przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz aktywów i pasywów ustalono dla tego segmentu według 
jednolitych zasad określonych w Zasadach Rachunkowości obowiązujących w Spółce Fabryki Mebli FORTE S.A. z 
jednoczesnym zastosowaniem reguł określonych w definicjach MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów 
działalności”. W związku z tym, Ŝe Grupa nie sprzedaje produktów bądź usług i nie prowadzi działalności na 
obszarach, które podlegają znacząco róŜnym ryzykom i korzyściom nie prowadzi ona sprawozdawczości według 
segmentów działalności. 

 

8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

 

Kupno i sprzedaŜ 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku dokonano zakupu środków trwałych o wartości  
4 171 tys.zł. oraz sprzedano środki trwałe o wartości netto 1 153 tys.zł 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku dokonano zakupu środków trwałych o wartości 7 
173 tysięcy złotych oraz sprzedano środki trwałe o wartości netto 431 tysięcy złotych. 

 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka nie posiadała aktywów trwałych zakwalifikowanych jako aktywa 
przeznaczone do sprzedaŜy. 

 

 

9. ZAPASY 

 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku Spółka nie dokonywała utworzenia odpisu aktualizującego 
wartość zapasów. Stan odpisów aktualizujących na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 4 059 tys.zł. (stan odpisów 
aktualizujących zapasy na dzień 31 grudnia 2007: 1 3424 059 tysięcy zł) W okresie porównawczym zakończonym 31 
grudnia 2007 roku Spółka dokonała utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów w kwocie 2 739 tys.zł. oraz 
odwrócenia odpisu aktualizującego wartość zapasów w kwocie 21 tys.zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku odpis 
aktualizujący wartość zapasów wynosił 4 059 tys.zł. Aktualizacja wartości zapasów była związana z wyceną zapasów 
do wartości netto moŜliwej do uzyskania. 

 

  

Za okres 6 miesięcy zakończony  

 30 czerwca 

 2008 2007 

 tys. zł. tys. zł. 

BieŜący podatek dochodowy   
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego 373   54 

Odroczony podatek dochodowy   
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych                   828                  (639) 
ObciąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat              1 201               (585) 
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10. REZERWY 

Nie dokonano istotnych zmian w wysokości rezerw w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku. 
 

11. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI 

 

Zaciągnięcie i spłata kredytów bankowych i poŜyczek  

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku Spółka zaciągnęła kredyty w wysokości 20 146 tysięcy 
złotych oraz dokonała spłat kredytów na łączną kwotę 26 238 tysięcy złotych. Zabezpieczenie ustanowione na 
kredytach oraz warunki oprocentowania zostały zaprezentowane w nocie 31 w śródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.  

 

12. KAPITAŁOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości udziałów w spółkach zaleŜnych Forte 
RUS i Forte Ukraina. Szacowane wartości godziwe posiadanych udziałów na dzień 30 czerwca 2008 w obydwu 
spółkach są wyŜsze od ich wartości księgowej. W związku z powyŜszym nie nastąpiła utrata wartości tych aktywów. 
 

13. UJAWNIENIA  MSSF 7 I ZMIAN W MSR 1 

 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku naleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie 610 tys. PLN (na 31 grudnia 2007: 310 
tys. PLN) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Zmiany odpisu aktualizującego 
naleŜności były następujące: 

 
 30.06.2008 31.12.2007 
   
Na 1 stycznia 2 389 3 135 
Zwiększenie 610 310 

Wykorzystanie 27 759 

Zapłata 68 292 

Korekta - 5 

Na koniec okresu 2 904 2 389 

 

PoniŜej przedstawiono analizę naleŜności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 30 czerwca były przeterminowane, 
ale nie objęto ich odpisem aktualizacyjnym. 

 
Przeterminowane, lecz ściągalne 

 
Razem 

Nie 
przeterminowane < 30 dni 30 – 60 dni 60 – 90 dni 90 – 120 dni >120 dni 

        
30 czerwca 2008 60 036 35 385 9 413 5 559 2 479 2 067 5 133 

31 grudnia 2007 80 318 47 500 20 427 3 533 823 1 279 6 756 

 

Podobne zestawienie dla danych skonsolidowanych zawiera nota 27 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
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Ryzyko stopy procentowej 

 

NaraŜenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych 
zobowiązań finansowych, które są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych ( WIBOR, EURIBOR) 
powiększonych o marŜę. W celu analizy wraŜliwości na zmiany stopy procentowej długoterminowych zobowiązań 
finansowych Spółki tj. kredytów i zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, załoŜono wzrost ich oprocentowania o 
0,25 % w skali roku. 

W analizie nie przewidziano obniŜenia stóp procentowych. 

 

Ryzyko stopy procentowej – wraŜliwość na zmiany 

PoniŜsza tabela przedstawia wraŜliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie moŜliwe zmiany stóp 
procentowych przy załoŜeniu niezmienności innych czynników w związku z zobowiązaniami o zmiennej stopie 
procentowej.  

Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny Spółki. 

 
 Zwiększenie/ 

zmniejszenie o punkty procentowe Wpływ na wynik finansowy brutto 
   
30.06.2008   
PLN 0,25 % -2 

EUR 0,25 % -70 
   
31.12.2007   
PLN 1,5% -395 

EUR 1% -19 
   

 

 

Ryzyko walutowe 

 

Spółka naraŜona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 
dokonywania przez jednostkę sprzedaŜy lub zakupów w walutach innych niŜ jej waluta wyceny. Około 80% 
zawartych przez Spółkę transakcji sprzedaŜy wyraŜonych jest w walutach innych niŜ waluta sprawozdawcza jednostki 
operacyjnej dokonującej sprzedaŜy.  

Spółka stara się negocjować warunki zabezpieczających instrumentów pochodnych w taki sposób, by odpowiadały 
one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały dzięki temu maksymalną skuteczność zabezpieczenia. 

WraŜliwość Spółki na ryzyko walutowe (głównie zmianę kursu euro) przedstawiono w poniŜszej tabeli. Do analizy 
przyjęto następujące załoŜenia: dla danych na dzień 30 czerwca 2008 roku przyjęto wzrost kursu EUR o 5% oraz 
spadek o 2% do końca roku, natomiast dla danych na dzień 31 grudnia 2007 przyjęto wzrost kursu EUR o 5 % oraz 
spadek o 8% w ciągu roku. 

 

 
 30 czerwca 2008 
 Procentowa zmiana kursu EUR Wpływ na wynik 
NaleŜności handlowe w EUR 5% 1 957 
Zobowiązania w EUR 5% -651 
   
NaleŜności handlowe w EUR -2% -783 
Zobowiązania w EUR -2% 260 
   
 31 grudnia 2007 
 Procentowa zmiana kursu EUR Wpływ na wynik 
NaleŜności handlowe w EUR 5% 2 700 
Zobowiązania w EUR 5% -730 
   
NaleŜności handlowe w EUR -8% -4 320 
Zobowiązania w EUR -8% 1 168 
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Informacje dotyczące walutowych kontraktów terminowych typu forward zostały przedstawione w nocie 37 do 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 

Ryzyko cen towarów 

 
Spółka jest naraŜona na ryzyko wzrostu cen, szczególnie materiałów strategicznych dla jej działalności. Na poziom 
tego ryzyka znacząco wpływa sytuacja powodowana zarówno wahaniami kursów walut jak i koncentracja 
producentów zmierzająca do prowadzenia wspólnej kontroli cen. 
JednakŜe w okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2008 na skutek spadku kursu EUR, odnotowano 
spadek cen strategicznego surowca – płyty wiórowej- wykorzystywanego przez Spółkę do produkcji wyrobów. 
Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka wzrostu cen surowców, Spółka poszukuje wciąŜ nowych, alternatywnych 
źródeł zaopatrzenia. 

 

Ryzyko kredytowe 

 
W Spółce funkcjonuje procedura przyznawania kontrahentowi limitu kredytu kupieckiego i określenie formy jego 
zabezpieczenia. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej 
weryfikacji. Większość naleŜności jest ubezpieczona. Dodatkowo naleŜności kontrahentów są regularnie 
monitorowane przez słuŜby handlowe i finansowe. W przypadku wystąpienia naleŜności przeterminowanych zgodnie 
z obowiązującymi procedurami następuje wstrzymanie sprzedaŜy i uruchamiana jest windykacja naleŜności.  
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku 
niemoŜności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest 
wartości bilansowej tych instrumentów. 

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

 

Ryzyko związane z płynnością 

 

Tabela poniŜej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki na 30 czerwca 2008 r. według daty zapadalności na 
podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. 

 

 

Okres zakończony 
30 czerwca 2008 r. Na Ŝądanie 

PoniŜej 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat PowyŜej 5 lat Razem  

       
Oprocentowane kredyty i 
poŜyczki - 

 
36 465 

 
6 347 

 
50 784 

 
- 

 
93 596 

Leasing finansowy - 263 1 574 6 983 - 8 820 
Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług  

- 
 

29 133 
- - - 29 133 

  65 861 7 921 57 767 - 131 549 

Okres zakończony 
31 grudnia 2007 r. Na Ŝądanie 

PoniŜej 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat PowyŜej 5 lat Razem  

       
Oprocentowane kredyty i 
poŜyczki - 1 662 78 269 21 203 - 101 134 
Leasing finansowy - 368 1 240 7 098 - 8 706 
Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług  

- 39 086 - - - 39 086 

 - 41 116 79 509 28 301 - 148 926 

 

 

Zarządzanie kapitałem 
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Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych 
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej 
akcjonariuszy.  

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W 
celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka moŜe zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 
zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W okresie obrotowym zakończonym 30 czerwca 2008 
roku nie wprowadzono Ŝadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.  

Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłuŜenia netto do 
sumy kapitałów powiększonych o zadłuŜenie netto. Zasady Spółki stanowią, by wskaźnik ten mieścił się w przedziale 
20% - 40%. Do zadłuŜenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i poŜyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych. 

 

 

 
 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 
   

Oprocentowane kredyty i poŜyczki 93 596 101 134 
Zobowiązania finansowe 8 820 8 706 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 50 652 59 300 

Minus środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 5 438 7 596 

ZadłuŜenie netto 147 630 161 544 

   

Kapitał podstawowy 23 751 23 751 

NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 111 646 111 646 

Pozostałe kapitały rezerwowe 98 416 92 466 

Zyski zatrzymane 33 575 33 984 

Kapitał razem 267 388 261 847 

   

Kapitał i zadłuŜenie netto 415 018 423 391 

Wskaźnik dźwigni 36% 38% 

 
 

14. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 

Wyliczenie liczby akcji uŜytej do wyliczenia wskaźnika zysk/(strata) na jedną akcję zostało ujawnione w nocie 16 w 
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 
 

15. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Fabryki Mebli Forte S.A. udzieliły poręczeń dla TUiR Warta S.A.: 

115 tys. zł. dla IKEA ( Bielany ) waŜne do 31.08.2008 

 

16. ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH 

Informacje dotyczące zmian wartości szacunkowych zostały przedstawione w nocie 10 do śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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17. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO 

PoniŜsza tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu 
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 i 30 czerwca 2007 roku: 

 

 
Podmiot powiązany  

SprzedaŜ 
podmiotom 
powiązanym 

Zakupy od 
podmiotów 
powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania 
wobec podmiotów 
powiązanych 

  Niebadane 

Jednostki zaleŜne:  tys. zł. tys. zł. tys. zł. tys. zł. 

      
Meble Polonia Sp. z o o      
 2008 1 114 671 5 548 - 
 2007 3 391 1 206 5 047 - 
Möbelvertrieb Forte GmbH      
 2008 65 774 - 7 694 - 
 2007 65 576 - 18 157 - 
Forte Ukraina      
 2008 1 014 5 5 308 - 
 2007 742 - 4 161 - 
Forte RUS      
 2008 1 509 1 751 8 174 - 
 2007 1 359 - 4 021 412 
Forte Möbel AG      
 2008 5 134 - 210 - 

 2007        8 079 - 1 366 - 
Forte Baladai Litwa      

 2008 2 484  1 143 - 
 2007 2 459 - 950 - 

Forte SK sro      
 2008 2 016 - 1 515 - 
 2007 1 752 - 1 847 - 

Forte Furniture      
 2008 - - - - 
 2007 - - - 56 
Forte Iberia      
 2008 - - 5 23 
 2007 - - - 21 
Forte Mobilier      
 2008 - - - 33 
 2007 - - - - 
      
Razem 2008 79 045 2 427 29 597 56 

 2007 83 358 1 206 35 549 489 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą sprzedaŜy produktów, towarów i usług-  w przypadku spółek 
handlowych, materiałów i półwyrobów- w przypadku spółek produkcyjnych,  zakupów półwyrobów – w przypadku 
spółek produkcyjnych oraz usług – w przypadku spółek handlowych. 

W okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka udzieliła poŜyczki jednostce 
zaleŜnej Meble Polonia Sp z o.o. w wysokości 1.500 tys zł z terminem spłaty do maja 2011 roku. 

W 2007 roku Spółka udzieliła poŜyczek jednostce zaleŜnej Forte RUS o łącznej wartości 1.300 tys EUR z terminem 
spłaty do października 2009 roku. 

Udzielone poŜyczki zostały zaprezentowane w powyŜszej nocie jako naleŜności od podmiotów powiązanych.  
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Transakcje z Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabryki Mebli FORTE S.A. zostały opisane w nocie 35 do 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. za 
okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku 

 

18. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM 

Informacje dotyczące zdarzeń następujących po dniu bilansowym zostały przedstawione w nocie 40 do 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

   Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                     Anna Wilczyńska 

  

 

                                                                                                                             ……………………………. 

 

 

 

 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu: 

 

 

Prezes Zarządu - Maciej Formanowicz ……………………………………….. 

 

 

Członek Zarządu - Robert Rogowski  ……………………………………… 

 

 

Członek Zarządu - Jochen Horn  ………………………………………… 

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia  2008-09-26 

 

 


