
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skonsolidowany raport półroczny „PSr 2009” 
 
 
 
Zawierający: 
 

• Wybrane dane finansowe 
• Oświadczenia Zarządu 
• Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego 
• Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 r. 
• Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Emitenta 
• Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
• Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 2009 r. 
• Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta 

 

 

 



 

 

 
WYBRANE DANE FINANSOWE PLN 

 
EURO 

 

Dane dotyczące skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

Półrocze / 
2009 

Półrocze / 
2008 

Półrocze / 
2009 

Półrocze / 
2008 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów, materiałów i usług 242 487 219 249 53 667 63 046 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 213 6 226 4 473 1 790 
Zysk (strata) brutto 21 970 6 921 4 862 1 990 

Zysk (strata) netto przypadający 
właścicielom jednostki dominującej 17 653 5 008 3 907 1 440 
Całkowite dochody za okres 17 838 2 248 3 948 646 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 46 185 18 866 10 222 5 425 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (5 238) (10 999) (1 159) (3 163) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (45 302) (10 665) (10 026) (3 067) 

Zwiększenie netto stanu środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów (4 355) (2 798) (964) (805) 

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) 0,74 0,21 0,16 0,06 

 Dane bilansowe za okresy 
Stan na  
2009-06-30 

Stan na 
2008-12-31 

Stan na 
2009-06-30 

Stan na 
2008-12-31 

Suma aktywów 407 373 445 864 91 143 106 860 

Zobowiązania razem 131 929 185 873 29 517 44 548 

Zobowiązania długoterminowe 60 601 88 608 13 558 21 237 

Zobowiązania krótkoterminowe 71 328 97 265 15 959 23 312 

Kapitał własny udziałowców jednostki 
dominującej 272 675 257 227 61 007 61 650 

Kapitał zakładowy 23 751 23 751 5 314 5 692 

Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 11,48 10,83 2,57 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN 
 

EURO 
 

Dane dotyczące skróconego 
sprawozdania finansowego 

1 półrocze 
2009 roku 

1 półrocze 
2008 roku 

1 półrocze 
2009 roku 

1 półrocze          
2008 roku 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów, materiałów i usług 224 670 199 041 49 723 57 235 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 654 4 397 4 571 1 264 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 660 6 742 6 122 1 939 

Zysk (strata) okresu 23 481 5 541 5 197 1 593 
Całkowity dochód za okres 22 147 5 541 4 902 1 593 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 41 439 17 696 9 171    5 089 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 2 789 (9 658) 617 (2 777) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (45 052) (10 196) (9 971) (2 932) 

Zwiększenie netto stanu środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów (1 124) (2 158) (249) (621) 

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) 0,10 - 0,02 - 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/ EUR) 0,99 0,23 0,22 0,07 

  
Stan na  
2009-06-30 

Stan na 
2008-12-31 

Stan na 
2009-06-30 

Stan na 
2008-12-31 

Suma aktywów 401 126 439 664 89 745 105 374 

Zobowiązania razem 116 929 175 240 26 161 42 000 

Zobowiązania długoterminowe 50 263 82 687 11 246 19 818 

Zobowiązania krótkoterminowe 66 666 92 553 14 915 22 182 
Kapitał własny 284 197 264 424 63 584 63 375 
Kapitał zakładowy 23 751 23 751 5 314 5 692 
Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 11,97 11,13 2,68 3 
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GRUPA KAPITAŁOWA FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku 

 (w tysiącach PLN) 
 

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego załączone na stronach od 13 do 27 stanowią jego integralną część 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) 
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

  Stan na 

 Nota 

30 czerwca 
2009 roku 
(niebadane) 

31grudnia 
2008 roku 
(badane) 

30 czerwca  
2008 roku 
(niebadane) 

AKTYWA     
Aktywa trwałe     
Rzeczowe aktywa trwałe 10 193 629 196 730 195 062 
Wartości niematerialne 11 1 665 1 915 1 956 
Inwestycje wyceniane Metodą Praw Własności  - - 2 513 
Aktywa finansowe 13 1 086 1 005 1 008 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego  5 526 1 249 1 043 
Nieruchomości inwestycyjne  43 042 43 036 27 270 
Rozliczenie międzyokresowe  - 3 171      
  244 948 243 938 229 023      
Aktywa obrotowe     
Zapasy 12 79 017 86 646 99 700 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  68 904 98 391 71 411 
NaleŜności z tytułu pochodnych instrumentów finansowych  - - 3 648 
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego   477 - 2 124 
Rozliczenia międzyokresowe  834 549 1 172 
Aktywa finansowe  1 427 341 3 695 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 14 11 766 15 999 13 965      
  162 425 201 926 195 715 
          
SUMA AKTYWÓW  407 373 445 864 424 738           
     

     
PASYWA     
Kapitał własny (przypisany właścicielom jednostki dominującej) 15    
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  (3 648) (5 152) (9 337) 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpiecz.  (1 334) - - 
Pozostałe kapitały rezerwowe  98 717 98 515 98 515 
Zyski zatrzymane   43 543 28 467 29 057      
Kapitały udziałowców mniejszościowych  2 769 2 764 9      
Kapitał własny ogółem  275 444 259 991 253 641      
Zobowiązania długoterminowe     
Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 18 38 160 73 254 50 820 
Rezerwy  1 452 1 471 1 391 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  14 968 6 778 9 335 
Rozliczenia międzyokresowe   204 206 218 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego  5 817 6 899 6 983      
  60 601 88 608 68 747      
Zobowiązania krótkoterminowe     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  38 111 38 936 48 402 
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych  7 049 25 016 - 
BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych i poŜyczek 18 14 811 21 333 42 812 
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  - 2 105 - 
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy  9 103 7 695 9 299 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego  2 254 2 180 1 837      
  71 328 97 265 102 350      
Zobowiązania razem  131 929 185 873 171 097      
SUMA PASYWÓW  407 373  445 864 424 738           



GRUPA KAPITAŁOWA FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku 

 (w tysiącach PLN) 
 

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego załączone na stronach od 13 do 27 stanowią jego integralną część 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT 
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 

 
2009 roku  
(niebadane) 

 2008 roku  
(niebadane)  

 Nota   
Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaŜy towarów, produktów i 
materiałów  240 704 217 717 
Przychody ze sprzedaŜy usług  1 783 1 532 
    
Przychody ze sprzedaŜy  242 487 219 249 
    
Koszt własny sprzedaŜy  145 866 160 565     
Zysk brutto ze sprzedaŜy  96 621 58 684 
    
Pozostałe przychody operacyjne          941  610 
Koszty sprzedaŜy  (44 868) (34 428) 
Koszty ogólnego zarządu  (21 346) (16 735) 

Pozostałe koszty operacyjne  (2 918) (8 043) 

Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych  (8 217) 6 138     
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  20 213 6 226 
    
Przychody finansowe  3 790 4 094 
Koszty finansowe   (2 033) (3 431) 
    

Udział w zyskach jednostek rozliczanych MPW  - 32 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  21 970 6 921 

 
Podatek dochodowy 9 (4 302) (1 908)     
Zysk (strata) okresu z działalności kontynuowanej  17 668 5 013         
Działalność zaniechana  - - 
    
Zysk (strata) z działalności zaniechanej  - - 
    
Zysk (strata) okresu netto  17 668 5 013         
    
Przypadający\a 
Akcjonariuszom jednostki dominującej  17 653 5 008 
Udziałowcom mniejszościowym  15 5 
Zysk/(strata) na jedną akcję:    

– podstawowy z zysku za okres obrotowy 
przypadającego właścicielom jednostki dominującej  0,74 0,21 

– rozwodniony z zysku za okres obrotowy 
przypadającego właścicielom jednostki dominującej  0,74 0,21 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 
 

  Niebadane 
 

 
Za okres 6 miesięcy zakończony 

 30 czerwca 
 

 2009 roku 2008 roku 
 Nota   
Zysk (strata) okresu  17 668 5 013 
    
Inne całkowite dochody netto:  170 (2 765) 
    
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych  1 504 ( 2 765) 
    
Rachunkowość zabezpieczeń 19 (1 647) - 
    
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów  313 - 
    
    
Całkowite dochody ogółem za okres  17 838 2 248 
Przypadające:    
Właścicielom jednostki dominującej  17 823 2 243 
Udziałowcom mniejszościowym  15 5 
    



GRUPA KAPITAŁOWA FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku (niebadane) 
 

 Przypisane właścicielom 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 

wyceny 
zabezpieczeń 
przepływów 
pienięŜnych 

Pozostałe 
kapitały 
rezerwowe 

Razem 

Kapitały 
udziałowców 

mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem 

          
Na dzień 1 stycznia 2009 roku  23 751 111 646 (5 152) 28 467  - 98 515 257 227 2 764 259 991 

                     

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

Korekty błędów - - - - - - - - -            
Na dzień 1 stycznia 2009 roku po 
korektach 

23 751 111 646 (5 152) 28 467  - 98 515 257 227 2 764 259 991 

Wypłata dywidendy - -  (2 375)   (2 375) (10) (2 385) 

Przeniesienie na kapitał rezerwowy - - - (202) - 202 - - - 
                     
Całkowite dochody za okres - - 1 504 17 653 (1 334) - 17 823 15 17 838 
                     
Na dzień 30 czerwca 2009 roku   23 751 111 646 (3 648) 43 543 (1 334) 98 717 272 675 2 769 275 444                       



GRUPA KAPITAŁOWA FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku (badane) 
 

 Przypisane właścicielom 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 

wyceny 
zabezpieczeń 
przepływów 
pienięŜnych 

Pozostałe 
kapitały 
rezerwowe 

Razem 

Kapitały 
udziałowców 

mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem 

          
Na dzień 1 stycznia 2008 roku  23 751 111 646 (6 572) 29 999  - 92 565 251 389 19 251 408 

                     

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

Korekty błędów - - - - - - - - -            
Na dzień 1 stycznia 2008 roku po 
korektach 

23 751 111 646 (6 572) 29 999  - 92 565 251 389 19 251 408 

Wypłata dywidendy - -   -   - (15) (15) 

Przeniesienie na kapitał rezerwowy - - - (5 950) - 5 950 - - - 
Nabycie jednostki zaleŜnej    -  - - 2 749 2 749            
Całkowite dochody za okres - - 1 420 4 418 - - 5 838 11 5 849 
                     
Na dzień 31 grudnia 2008 roku   23 751 111 646 (5 152) 28 467 - 98 515 272 675 2 764 259 991                       



GRUPA KAPITAŁOWA FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca2009 roku 
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 13 do 27 stanowią 
jego integralną część 

 

11 

 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH 
WŁASNYCH  
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku (niebadane) 
 
 Przypisane właścicielom 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 

wyceny 
zabezpieczeń 
przepływów 
pienięŜnych 

Pozostałe 
kapitały 
rezerwowe 

Razem 

Kapitały 
udziałowców 

mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem 

          
Na dzień 1 stycznia 2008 roku  23 751 111 646 (6 572) 29 999  - 92 565 251 389 19 251 408 

                     

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

Korekty błędów - - - - - - - - -            
Na dzień 1 stycznia 2008 roku po 
korektach 

23 751 111 646 (6 572) 29 999  - 92 565 251 389 19 251 408 

Wypłata dywidendy - -   -   - (15) (15) 

Przeniesienie na kapitał rezerwowy - - - (5 950) - 5 950 - - - 
    -  - -  -  -            
Całkowite dochody za okres - -  (2 765) 5 008 - - 2 243 5 2 248 
                     
Na dzień 30 czerwca 2008 roku   23 751 111 646 (9 337) 29 057 - 98 515 253 632 9 253 641                       
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
 Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 Niebadane 

 
Okres 6 miesięcy zakończony dnia 

30 czerwca 

 2009 roku 2008 roku 

Działalność operacyjna 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    
Zysk/(strata) netto  17 653 5 008 
Korekty o pozycje:  28 532 13 858 
Udział w zyskach/stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności 

 - (31) 

Zyski/straty mniejszości  15 5 
Amortyzacja  8 129 7 954 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych  320 (599) 
Odsetki i dywidendy, netto  1 858 3 209 
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  89 25 
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych  (19 613) 60 
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŜności  29 880 16 675 
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów  8 371 (10 894) 
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i 
poŜyczek 

 (5 143) (4 439) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  1 261 640 
Zmiana stanu rezerw  3 928 2 667 
Podatek dochodowy zapłacony  (546) (749) 
Inne korekty  (17) (665)     

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej   46 185 18 866     
Działalność inwestycyjna 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej    
SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  255 1 139 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  (4 510) (7 020) 
SprzedaŜ aktywów finansowych   - 
Nabycie aktywów finansowych   - 
Nabycie aktywów finansowych jednostki powiązanej   - 
Dywidendy otrzymane  105 184 
Odsetki otrzymane  53 - 
Udzielone poŜyczki  (554) - 
Pozostałe wpływy inwestycyjne  23 - 
Pozostałe  (610) (5 302)     

Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  (5 238) (10 999)     
Działalność finansowa 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  59 20 226 
Spłata poŜyczek/kredytów  (42 164) (26 562) 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu  ( 1 156) (930) 
Dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej  - - 
Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym  - - 
Odsetki zapłacone  (2 024) (3 040) 
Pozostałe wpływy finansowe   - 
Pozostałe wydatki finansowe  (17) (359)     

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej  (45 302) (10 665)     
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów  

 (4 355) (2 798) 

RóŜnice kursowe netto  122 (548) 
Środki pienięŜne na początek okresu  15 999 17 311 
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym  11 766 13 965 
O ograniczonej moŜliwości dysponowania   - 
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ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ WYBRANE 
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Informacje o jednostce dominującej 
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE S.A. jest spółka Fabryki Mebli  FORTE S.A, 
która  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.  

 

Skład Zarządu Spółki dominującej 
W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodzą:  

� Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu 

� Robert Rogowski – Członek Zarządu 

 

Od dnia 30 czerwca 2009 do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, zmian w składzie 
Zarządu nie było.  

 

Informacje o Grupie Kapitałowej 
Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli FORTE S.A. („Grupa”) składa się z Fabryk Mebli FORTE S.A. i jej spółek 
zaleŜnych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy  
zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony           
30 czerwca 2008 oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku (w odniesieniu do bilansu). 

 
W skład Grupy wchodzą Fabryki Mebli FORTE S.A. oraz następujące konsolidowane spółki zaleŜne : 
 

Procentowy udział Grupy  

w kapitale 
Jednostki zaleŜne 
(konsolidacja metodą 
pełną): 

Siedziba Zakres działalności 

30.06.2009 31.12.2008 
     MV Forte GmbH Erkelenz 

(Niemcy) 
SprzedaŜ mebli  100% 100% 

Meble Polonia Sp. z o.o. Warszawa SprzedaŜ mebli 100% 100% 

Forte Ukraina O.O.O. Artiomowsk 
(Ukraina) 

Produkcja mebli i handel 100% 100% 

Forte RUS O.O.O. Władimir 
(Rosja) 

Produkcja mebli i handel 100% 100% 

Forte Möbel AG Baar 
(Szwajcaria) 

SprzedaŜ mebli 99% 99% 

Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz Obsługa nieruchomości i 
wynajem 

77,01% 77,01% 
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Spółka posiada jednostki zaleŜne, wyspecyfikowane w nocie 20, wyłączone z konsolidacji bazując na nieistotnym 
wpływie ich danych finansowych na sprawozdanie skonsolidowane. 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na 31 grudnia 2008 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez 
Grupę w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.  

 

Opis zmian dokonanych w składzie Grupy w ciągu okresu sprawozdawczego 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku nie nastąpiły Ŝadne zmiany w strukturze Grupy. 

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 
przez Zarząd w dniu 31 sierpnia 2009 roku. 

2. Podstawa sporządzenia  

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia 
faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenia dla moŜliwości kontynuacji działalności przez jednostki 
Grupy w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego 
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych,                
a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych ( tys. zł.). 
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą 
kosztu historycznego, za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz 
aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy.  
 
Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wymaga uŜycia pewnych 
szacunków księgowych i przyjmowania załoŜeń, co do przyszłych zdarzeń. Obszary, w których załoŜenia te 
miały istotne znaczenie dla niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmują 
rzeczowe aktywa trwałe (oszacowanie wartości odzyskiwalnej oraz okresu uŜytkowania aktywów trwałych), 
relacje z klientami (oszacowanie przyszłych korzyści ekonomicznych) oraz podatek odroczony (oszacowanie 
przyszłych wyników podatkowych). 
 
Koszty, które powstają w sposób nierównomierny w ciągu roku obrotowego, rozlicza się w czasie  
w śródrocznych sprawozdaniach finansowych tylko w przypadku, gdy naleŜałoby je takŜe rozliczyć w ten sposób 
na koniec roku obrotowego. 
 

Oświadczenie o zgodności 
 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), oraz MSSF zatwierdzonymi przez 
UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez jednostki Grupy działalność, w zakresie stosowanych 
przez jednostki Grupy zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego 
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sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r., za wyjątkiem nowych standardów 
rachunkowości i interpretacji stosowanych od dnia 1 stycznia 2009 r.  
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień 
wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. 

 

Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

Walutą pomiaru Spółki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych jest złoty polski.  

Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zaleŜnych są następujące waluty:  

• Möbelvertrieb Forte GmbH – EURO 

• Forte Ukraina – UAH 

• Forte Rus – RUB 

• Forte Mobel AG – CHF 

 
 
 

3. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz korekty błędu 

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: 
- MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007). Zastosowanie zmienionego MSR 1 
spowodowało zmianę prezentacji pewnych pozycji przychodów i kosztów w zestawieniu zmian w kapitale 
własnym („niewłaścicielskie zmiany w kapitale własnym” są prezentowane osobno od „właścicielskich zmian  
w kapitale własnym”). Wszystkie „niewłaścicielskie zmiany w kapitale własnym” są prezentowane w zestawieniu 
całkowitych dochodów. 
- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w czerwcu 2007) – zmieniony standard wymaga, aby 
koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego 
składnika aktywów ujmowane były jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 
- MSSF 8 Segmenty operacyjne, który z chwilą wejścia w Ŝycie zastąpił MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca 
segmentów działalności. W standardzie tym do identyfikacji i pomiaru wyników segmentów operacyjnych 
podlegających sprawozdawczości przyjęto podejście spójne z podejściem kierownictwa. 
- MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie – zmiana ta precyzuje definicję 
warunku nabywania uprawnień oraz odnosi się do ujęcia anulowania praw do nagród. 
- Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe oraz MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Instrumenty 
finansowe z opcją sprzedaŜy oraz obowiązki związane z ich realizacją – wprowadzają ograniczony co do zakresu 
wyjątek, dotyczący instrumentów z opcją sprzedaŜy, które mogą być klasyfikowane jako składnik kapitału, pod 
warunkiem spełnienia szeregu określonych warunków. 
- Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe – interpretacja wymaga, aby punkty dotyczące programu 
lojalnościowego ujmowane były jako osobny składnik transakcji sprzedaŜy, z której wynikają, mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku lub później, przyjęty do stosowania  
w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku.. 
- Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 Koszt inwestycji w jednostkę zaleŜną, współkontrolowaną i stowarzyszoną – 
mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku. 
- Interpretacja KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” - mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 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 października lub później, przyjety do stosowania  
w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku. 
- Zmiany do MSSF mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub 
później. W maju 2008 IASB wydał swój pierwszy zbiór poprawek do standardów, mający głownie na celu 
usunięcie nieścisłości i wyjaśnienia słownictwa. Istnieją osobne przepisy przejściowe dla kaŜdego standardu. 
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- Interpretacja KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane” – interpretacja ma zastosowanie  dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później dotyczy wykonawców usług koncesjonowanych 
oraz określa, jak ujmować w księgach powstałe zobowiązanie oraz otrzymane prawa w ramach umów na usługi 
koncesjonowane. Zmiana przyjęta do stosowania w UE 25 marca 2009. 
 

Za wyjątkiem zaktualizowanego MSR 1 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.  

 

 

4. Zmiany w istniejących standardach oraz nowe regulacje nie obowiązujące dla 
okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 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: 
 
- 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. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego zmiana MSR 39 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
- Zmiana do MSR 39 “Reklasyfikacja aktywów finansowych: data wejścia w Ŝycie i postanowienia przejściowe” - 
“ obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 r. lub później. Na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego zmiana MSR 39 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
- Zmieniony MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy” obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 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”. Na dzień 
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię 
Europejską. 
- Zmiany do KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” oraz MSR 39 „Instrumenty 
finansowe: ujmowanie i wycena” - “Wbudowane instrumenty pochodne” obowiązujące dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 30 czerwca 2009 r. lub później. Zmiany precyzują zasady rozliczania wbudowanych 
instrumentów pochodnych w jednostkach, które zastosowały poprawki wydane przez Radę ds. 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w październiku 2008 r. dotyczące reklasyfikacji 
instrumentów finansowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiany do KIMSF 9 
nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. 
- KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” obowiązująca dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 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. Na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego KIMSF 17 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską 
- KIMSF 18 „Aktywa przekazywane przez klientów” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się  
1 lipca 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). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego KIMSF 18 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
- Zmiany do MSSF 2 „ Grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane pienięŜnie” obowiązujące dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub później. Zmiany precyzują zakres oraz sposób 
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księgowego ujęcia grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych pienięŜnie w osobnym lub 
indywidualnym sprawozdaniu finansowym jednostki otrzymującej towary lub usługi w przypadku gdy  
ta jednostka nie ma obowiązku rozliczania płatności w formie akcji.  
- 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 dniu3 
czerwca 2009. 
- Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: zmiany dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu 
finansowym, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. 
nie zostały zaaprobowane przez UE na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego. 
- Zmiany do roŜnych MSSF wydana w dniu 16 kwietnia 2009 w ramach corocznego projektu zmian, mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się najwcześniej 1 lipca  2009 roku lub później. Istnieją 
osobne przepisy przejściowe dla kaŜdego standardu. 
 
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 
stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości. 

 

5. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej  

W przypadku jednostek, których walutą funkcjonalną jest złoty 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.  

 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 

 30 czerwca 2009 roku 31 grudnia 2008 roku 

USD 3,1733 2,9618 

EUR 4,4696 4,1724 
 
 
 

6. Sezonowość działalności 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sezonowość działalności, zatem przedstawiane wyniki Grupy nie 
odnotowały istotnych wahań. 

 

 

 

7. Informacja dotyczącą segmentów działalności 

Od 1 stycznia 2009 obowiązuje nowy MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Zgodnie z wymogami niniejszego 
standardu, naleŜy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów 
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Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzieleniu zasobów do danego segmentu i 
oceniające jego wyniki finansowe.  
Zarząd dokonał szczegółowej analizy moŜliwości oraz zasadności wydzielenia segmentów operacyjnych w 
oparciu o MSSF 8. Wewnętrzne analizy i raporty dla potrzeb zarządczych Spółki bazują na geograficznych 
kierunkach sprzedaŜy. Zasadniczo do kaŜdego kierunku sprzedaŜy jest przypisana osoba, która bezpośrednio 
odpowiada za realizację planów sprzedaŜy oraz wyniki finansowe. 
W związku z tym, iŜ dla kierunków sprzedaŜy nie ma moŜliwości uzyskania oddzielnych informacji finansowych, 
które podlegałyby obowiązkowi ujawnienia, Zarząd Spółki podjął decyzję o nie wydzielaniu segmentów 
operacyjnych w rozumieniu MSSF 8. 
 
 

8. Zmiana wartości szacunkowych 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Grupa dokonała następujących zmian wartości szacunkowych w porównaniu z 
dniem 31 grudnia 2008 roku: 
 

Tytuł Stan na 
30.06.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Zmiana 

Zmiana stanu rezerw    
w tym:    
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 5 526 1 249 4 277 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 14 968 6 778 8 190 
Rezerwa na odprawy emerytalne 1 452 1 471 -19 
Pozostałe rezerwy 256 32 224 
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych  
kosztów 

   

w tym:    
Bonusy i prowizje 5 153 4 129 1 024 
Premie 1 750 - 1 750 
Urlopy 136 588 -452 
Pozostałe 1 808 2 946 - 1 138 
Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów    
w tym:    
Odpisy aktualizujące naleŜności krótkoterminowe 2 666 3 162 -496 
Odpisy aktualizujące środki trwałe 58 173 -115 
Odpisy aktualizujące zapasy  3 129 2 346 783 

 
 
 

Rozwiązanie rezerwy na koszty likwidacji Oddziału 

Na dzień 31 marca 2009 roku Jednostka dominująca rozpoznała rezerwę na koszty likwidacji Oddziału w 
Przemyślu w wysokości 2 846 tys. zł. Dotyczyła ona głównie odpraw pracowniczych, odszkodowań z tytułu 
skróconego okresu wypowiedzenia, wynagrodzeń w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy. W drugim kwartale 
2009 rezerwa została w całości rozwiązana poprzez jej wykorzystanie. Koszty osobowe związane z likwidacją 
Oddziału w Przemyślu wyniosły 3 126 tys. zł. Dodatkowe koszty, przede wszystkim związane z zakończeniem 
produkcji, przeniesieniem zapasów oraz maszyn i urządzeń do innych Oddziałów Spółki, wyniosły ok. 1 000 tys. 
zł. 

 

 

 

9. Podatek dochodowy 

Główne składniki obciąŜenia podatkowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku i 30 czerwca 
2008 roku przedstawiają się następująco: 
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 Okres 6 miesięcy zakończony  

dnia 30 czerwca 
 2009 roku  

(niebadane) 
2008 roku  
(niebadane) 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat   
BieŜący podatek dochodowy 97 759 
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego 97 759 
Korekty dotyczące bieŜącego podatku dochodowego z lat ubiegłych - - 

Odroczony podatek dochodowy 4 205 1 149 
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych 4 205 1 149                 

        
ObciąŜenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i 
strat 4 302 1 908       

 

10. Rzeczowe aktywa trwałe 

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŜytkowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku przez Grupę na mocy 
umów leasingu finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu wynosi  11 862 tysiące złotych (na dzień 31 
grudnia 2008 roku: 12 234 tysięcy złotych).  

Grunty i budynki o wartości bilansowej  67 749 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2008 roku: 68 741 tysięcy 
złotych) objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy. Dodatkowo 
maszyny i urządzenia o wartości bilansowej 46 593 tysiące złotych objęte są zastawem rejestrowym ( na dzień 31 
grudnia 2008: 49 131 tys. zł.). 

Wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego w okresie sprawozdawczym zakończonym  
dnia 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiła (w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2008: nie wystąpiła). 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania inwestycyjne Grupy wynoszą 107 tysięcy złotych (na dzień 31 
grudnia 2008 zobowiązania inwestycyjne wynosiły 500 tysięcy złotych). Kwota ta dotyczy głównie nakładów na 
środki trwałe w budowie oraz zakupu maszyn i urządzeń. 
W dniu 3 marca 2009 roku Rada Nadzorcza Jednostki dominującej podjęła uchwałę dotyczącą restrukturyzacji 
Jednostki dominującej polegającej na likwidacji jej Oddziału w Przemyślu.  
Wartość księgowa budynków, budowli oraz gruntów zlokalizowanych w Przemyślu na dzień  30 czerwca 2009 
wynosi 4 591 tys. zł.  
Zamiarem Jednostki dominującej jest sprzedaŜ w/w nieruchomości i Zarząd Jednostki dominującej podjął 
działania zmierzające do realizacji celów sprzedaŜowych w najbliŜszej przyszłości.  
Wartość nieruchomości określona przez niezaleŜnego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 10 443 tys. zł. 
Na dzień sporządzenia sprawozdania, Zarząd Jednostki dominującej dokonał analizy dotyczącej kwalifikacji 
nieruchomości, do aktywów przeznaczonych do sprzedaŜy, jednakŜe z uwagi na fakt , iŜ na dzień bilansowy 
warunki z MSSF 5 par 6-8 nie są spełnione , Zarząd Jednostki dominującej pozostawił nieruchomość w pozycji 
bilansowej rzeczowych aktywów trwałych do czasu ich spełnienia. 

 

Kupno i sprzedaŜ 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2009 roku, Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości  
4 168 tys. zł. (w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2008 roku: 7 384  tys. zł.).  

W okresie sześciu 6 zakończonym dnia 30 czerwca 2009 roku, Grupa sprzedała składniki rzeczowych aktywów 
trwałych o wartości netto 116 tys. zł. (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku: 1 156 tys. zł.)  

 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Grupa nie posiadała aktywów trwałych zakwalifikowanych jako aktywa 
przeznaczone do sprzedaŜy. 
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11. Wartości niematerialne 

 
Grupa w okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2009 roku (oraz w okresie sprawozdawczym 
zakończonym 31 grudnia 2008) nie poniosła nakładów na prace badawczo rozwojowe. 
 

Opis zabezpieczeń ustanowionych na wartościach niematerialnych 

Na wartościach niematerialnych Grupy nie są ustanowione Ŝadne zabezpieczenia. 

Wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaŜy 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Grupa nie posiadała wartości niematerialnych zakwalifikowanych jako aktywa 
przeznaczone do sprzedaŜy. 
 

12. Zapasy 

 

W okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2009 roku Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów w 
kwocie 1 089 tysięcy złotych a rozwiązała w kwocie 306 tysięcy złotych. Stan odpisów aktualizujących zapasy na 
dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 3 129 tysięcy złotych.  

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2008 roku Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 
1 613 tysięcy złotych a rozwiązała w kwocie 3 415 tysięcy złotych. Stan odpisów aktualizujących zapasy na dzień 
31 grudnia 2008 roku wynosi 2 346 tysięcy złotych. 

Odpis aktualizujący wartość zapasów został ujęty w rachunku zysków i strat w pozycji koszt własny sprzedaŜy. 

Aktualizacja wartości zapasów związana była z wyceną zapasów do wartości netto moŜliwej do uzyskania. 

 

13. Aktywa finansowe  

 
 
Udział procentowy aktywów, przychodów i wyniku spółek zaleŜnych wyłączonych z konsolidacji na 
dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco: 
 
Nazwa Spółki Charakter powiązania W sumie 

aktywów 
W przychodach  W wyniku bieŜącym 

Forte Baldai UAB Spółka zaleŜna 0,29 0,73 -0,07 

Forte SK S.r.o. Spółka zaleŜna 0,30 0,52 -6,22 

Forte Furniture Ltd. Spółka zaleŜna 0,02 0,12 -0,05 

Forte Iberia S.l.u. Spółka zaleŜna 0,04 0,12 -0,09 

Forte Mobilier Sarl Spółka zaleŜna 0,02 0,06 -2,84 

TM Handel Sp. z o.o. Spółka zaleŜna 0,01 - -0,10 

Forte Mobila S.r.l. Spółka zaleŜna 0,30 0,15 -1,60 

 
 
 
Udział procentowy aktywów, przychodów i wyniku spółek zaleŜnych wyłączonych z konsolidacji na 
dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco: 
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Nazwa Spółki Charakter powiązania W sumie 
aktywów 

W przychodach  W wyniku bieŜącym 

Forte Baldai UAB Spółka zaleŜna 0,26 1,09 3,70 

Forte SK S.r.o. Spółka zaleŜna 0,27 1,13 4,85 

Forte Furniture Ltd. Spółka zaleŜna 0,04 0,13 -0,12 

Forte Iberia S.l.u. Spółka zaleŜna 0,04 0,10 -0,01 

Forte Mobilier Sarl Spółka zaleŜna 0,02 0,06 -2,84 

TM Handel Sp. z o.o. Spółka zaleŜna 0,01 1,27 -1,88 

Forte Mobila S.r.l. Spółka zaleŜna 0,03 0,01 -3,08 

 
 
Udziały Grupy w pozostałych jednostkach przedstawiają się następująco: 
30 czerwca 2009 roku: 
Nazwa Spółki Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa 

udziałów  

Meblopol Poznań handel 3 
RAZEM   3 
 
 
Udziały Grupy w pozostałych jednostkach przedstawiają się następująco: 
31 grudnia 2008 roku: 
Nazwa Spółki Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa 

udziałów  

Polskie Meble Sp. z 
o.o. 

Poznań Handel meblami i artykułami 
przemysłowymi 

2 

P.H.U. Meble Sp. z 
o.o. 

Poznań Handel meblami i artykułami 
przemysłowymi 

4 

Meblopol Poznań Handel 3 
RAZEM   9 
 

 

14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
 30 czerwca 2009 31 grudnia 2008 

 
   
Środki pienięŜne w banku i w kasie 11 766 15 999 
Inne środki pienięŜne - -    
 11 766 15 999    
 

Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zaleŜy od 
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na róŜne 
okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki 
pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi   11 766 tys. zł. (31 grudnia 2008 roku:  

15 999 tys. zł.).  

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Grupa nie posiada środków pienięŜnych o ograniczonej moŜliwości 
dysponowania (31 grudnia 2008: nie występowały).  
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15. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 

 

Kapitał podstawowy 

W okresie sprawozdawczym kończącym się 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym 
Jednostki dominującej. (Rok 2008: nie występowały zmiany) 

 

 

Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku nie nastąpiły zdarzenia powodujące zmianę w kapitale 
ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej (rok 2008: zmiany równieŜ nie wystąpiły). 

 

 

Pozostałe kapitały 

 

Kapitał 
zapasowy 
tworzony 
ustawowo 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

Razem 
    
Na dzień 1 stycznia 2009 roku 1 250 97 265 98 515 

Odpis z zysku na inwestycje i finansowanie 
działalności bieŜącej Grupy - 202 202 

Na dzień 30 czerwca  2009 roku  1 250 97 467 98 717 

 

Część zysku netto za rok 2008 w wysokości 202 tys. zł. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  

24 czerwca 2009 przeznaczono na kapitał rezerwowy. 

 

 

 

 

Kapitał 
zapasowy 
tworzony 
ustawowo 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

Razem 
    
Na dzień 1 stycznia 2008 roku 1 250 91 315 92 565 

Odpis z zysku na inwestycje i finansowanie 
działalności bieŜącej Grupy – 5 950 5 950 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku  1 250 97 265 98 515 
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16. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

 
 Okres zakończony 30 

czerwca 2009 
Rok zakończony 
31 grudnia 2008 

Zadeklarowane dywidendy w okresie - - 
Dywidendy z akcji zwykłych   
 Dywidenda końcowa za rok 2008 2 375 -    
    Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję 0,10 zł. -    
 

Zysk netto Jednostki dominującej za rok 2008 w wysokości 2 577 tys. zł. uchwałą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2009 przeznaczono na: 

- dywidendę w wysokości 2 375 tys. zł.; 

- kapitał rezerwowy w wysokości 202 tys. zł. 

Dywidenda  została wypłacona w dniu 5 sierpnia 2009. 

 

17. Zysk przypadający na jedną akcję 

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

 
  
 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 

30 czerwca 
 2009 roku  

(niebadane) 
2008 roku  
(niebadane) 

Strata na działalności zaniechanej - -    
Zysk (strata) netto 17 668 5 013    
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 17 653 5 008       
 

 
  

 
Okres 6 miesięcy zakończony dnia 

30 czerwca 

 
2009 roku  
(niebadane) 

2008 roku  
(niebadane) 

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. 
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18. Otrzymane oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

Kredyty i poŜyczki Okres zakończony 
30 czerwca 2009 

Rok zakończony 31 
grudnia 2008 

   
długoterminowe 38 160 73 254 
krótkoterminowe 14 811 21 333 
 52 971 94 587 
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku Grupa zaciągnęła kredyty w wysokości 59 tys. zł. oraz 
dokonała spłat kredytów na łączną kwotę 42.164  tys. zł.  
W związku z podpisaniem w dniu 17.02.2009 roku umowy uzupełniającej z bankiem ING Bank Śląski S.A. 
dotyczącej zabezpieczonego kredytu w wysokości 3 556 tysięcy EUR, Spółka dominująca prezentuje kredyt jako 
krótkoterminowy. Zgodnie z umową uzupełniającą data końcowa umowy określona jest na dzień 30.09.2009 
roku. W przypadku, gdy Ŝadna ze stron umowy nie złoŜy oświadczenia o nie przedłuŜaniu umowy, na co 
najmniej 35 dni przed datą końcową, umowa zostaje przedłuŜona o kolejny rok. W kolejnych latach obowiązuje 
ta sama zasada. Ponadto wzrosła kwota zastawu rejestrowego ustanowionego na maszynach i urządzeniach do 
kwoty 4 623 tysięcy EUR ( z 3 912 tys. EUR) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.  

W dniu 28 kwietnia 2009 Spółka dominująca podpisała aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa 
Opieki S.A., na podstawie której ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci hipoteki zwykłej w 
kwocie 10 443 tys. zł. na nieruchomości połoŜonej w Przemyślu oraz podwyŜszono marŜę dotyczącą 
oprocentowania kredytu. 

 

19. Rachunkowość zabezpieczeń  

W Grupie Kapitałowej jedynie Jednostka dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń instrumentów 
pochodnych. Spółka wprowadziła rachunkowość zabezpieczeń przepływów pienięŜnych zgodnie z MSR 39   z 
dniem 01 kwietnia 2009.  

Przed zawarciem transakcji zabezpieczającej, jak i w trakcie jej Ŝycia, Jednostka dominująca potwierdza i 
dokumentuje, Ŝe między zmianami wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego a zmianami wartości 
godziwej pozycji zabezpieczanej istnieje silna negatywna korelacja. Skuteczność zabezpieczenia podlega ciągłej 
ocenie i monitorowaniu. Dokładny opis stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń znajduje się w 
śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Jednostki dominującej w nocie nr 14. 

 

20. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Transakcje handlowe 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi nie włączonymi 
do konsolidacji odpowiednio za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 i 30 czerwca 2008 roku”.  
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Transakcje 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. 

 

Kredyty i poŜyczki udzielone podmiotom powiązanym 
W okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 30 czerwca 2009 roku Spółka dominująca udzieliła poŜyczki 
jednostce zaleŜnej TM Handel Sp. z o.o. w wysokości 210 tys. zł z terminem spłaty do lutego 2011 roku (na 
dzień bilansowy naleŜność z tytułu udzielonej poŜyczki wyniosła 170 tys. zł). oraz Forte SK S.r.o. w wysokości 
80 tys. EUR z terminem spłaty do lutego 2010 roku (na dzień bilansowy naleŜność z tytułu udzielonej poŜyczki 
wraz z odsetkami wyniosła 362 tys. zł.). Ponadto Spółka dominująca wypłaciła kolejną transzę poŜyczki  
w wysokości 5 tys. EUR spółce zaleŜnej Forte Mobila S.r.l. (poŜyczka została udzielona w okresie 
sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2008). Na dzień bilansowy naleŜność z tytułu udzielonej poŜyczki 
wraz z odsetkami wyniosła 314 tys. zł.  
Udzielone poŜyczki 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. 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na warunkach stosowanych przez Grupę  

w relacjach z podmiotami niepowiązanymi.  

 

 

 
Podmiot powiązany  

SprzedaŜ podmiotom 
powiązanym 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych z 
tytułu dostaw 

I usług 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych z 
tytułu dostaw 

i usług 
   

  tys. zł. tys. zł. tys. zł. tys. zł. 
Forte Baldai UAB    
 2009    1 279 - 588 -
 2008 2 484 - 1 143 -
Forte SK S.r.o.    
 2009 992  82 775 -
 2008 2 016 - 1 515 -
Forte Furniture Ltd.    
 2009 1 290 - 17
 2008 - - - -
Forte Iberia S.l.u    
 2009 - 299 - 25
 2008 - - 5 23
Forte Mobilier Sarl    
 2009 - 44 - 18
 2008 - - - 33
Forte Mobila S.r.l.    
 2009 315 - 1 552 -
 2008 - - - -
TM Handel Sp. z o. o.    
 2009 - - 170 -
 2008 - - - -
    

Razem 2009 2 587 715 3 085 60
 2008 4 500 - 2 663 56
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Transakcje z udziałem Zarządu, kluczowego kierownictwa lub członków ich najbliŜszych rodzin. 
 
Nie występują. 
 

Udziały wyŜszej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych 

Program akcji pracowniczych w chwili obecnej jest juŜ zakończony. 

 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
 
Z dniem 22 czerwca 2009 r. Pan Piotr Nadolski złoŜył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Fabryk 
Mebli FORTE S.A.  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2009 r. Pan Tomasz 
Domagalski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki Dominującej. 
 
W związku z powyŜszą zmianą, na dzień 30 czerwca 2009 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: 

Przewodniczący: 

- Zbigniew Sebastian  

Członkowie: 

- Tomasz Domagalski  

- Stanisław Krauz  

- Witold Dzbeński  

- Marek Rocki  

- Władysław Frasyniuk  
 

 

21. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym  

 
Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej Grupy. 
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 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                         Anna Wilczyńska 

  

 

 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu: 

 

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

 

 

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


