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===========================================================================================
Raport roczny zawiera :
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

w tys. zł
rok bieżący
23 910
(329)
(4 185)
(4 405)
(53)
(196)
0
(249)
26 771
6 527
2 719
20 245
3 007
866 500
(5)
23
-

w tys. EUR

roku poprzedni
25 549
(265)
(43)
(62)
1 706
(987)
0
719
27 538
2 675
1 968
24 864
3 007
866 500
(0)
29
-

rok bieżący
6 202
(85)
(1 086)
(1 143)
(13)
(49)
0
(62)
6 659
1 624
676
5 036
748
866 500
(1)
6
-

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

rok poprzedni
6 998
(73)
(12)
(17)
484
(280)
0
204
7 819
759
559
7 060
854
866 500
(0)
8
-

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za 2002 rok Fabryki
Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach ul. Wojska
Polskiego 29, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą złotych

26.771.260,00 zł (26.771 tys. zł);

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę
netto w kwocie złotych

4.405.187,63 zł (4.405 tys. zł);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002
roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę

4.619.123,01 zł (4.619tys. zł);

5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych
o kwotę

248.777,61 zł (249 tys. zł);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.
Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości
i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r Nr 6, poz.
694):
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać

racjonalną pewność, pozwalającą

na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w
przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, po uwzględnieniu powyższej uwagi, sprawozdanie finansowe obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
-

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej badanej Jednostki na dzień 31grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,

-

sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

-

jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Jednostki.

Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę, iż Spółka utworzyła rezerwę na świadczenia
emerytalne i podobne w wysokości 316.939,47 złotych metodami innymi niż aktuarialne,
które są uznawane za wiarygodne metody szacunku.
Zdaniem biegłych rewidentów, Spółka powinna dokonać szacunku rezerwy kosztów
przyszłych świadczeń z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych według takiej
metody.

Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy,
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim
zgodne.

.......................................................

Janina Niedośpiał
Biegły Rewident
wpisany na listę
pod pozycją 2729/2068
.......................................................

Ewa Sieklińska
Biegły Rewident
wpisany na listę
pod pozycją 9771/7290
Kraków, dnia 4 kwietnia 2003

......................................................................
W imieniu
Polinvest - Audit Sp. z o.o.w Krakowie ul.Lubicz 25
wpisanej na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych
pod pozycją 1806
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PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo !!!
W imieniu Zarządu FEH PONAR-Wadowice S.A. - działającego od 23 stycznia 2003 roku przedstawiam Państwu raport z działalności Spółki za rok 2002.
Rok

2002 dla FEH "PONAR-Wadowice" S.A. był rokiem szczególnym - rokiem próby

przetrwania Spółki w okresie pogłębiającej się stagnacji gospodarczej w kraju i pogarszającej się
koniunktury na rynkach zagranicznych a także sprawdzianem siły w walce o interesy Spółki
i jej Akcjonariuszy.
W lipcu 2002 roku dotychczasowy większościowy Akcjonariusz - Zachodni Fundusz Inwestycyjny
NFI S.A. zbył 37 % akcji Spółki a Rada Nadzorcza dokonała zmiany składu Zarządu. Nowo
wybrany Zarząd nie spełniając swoich podstawowych obowiązków działania dla dobra Spółki
i wszystkich jej Akcjonariuszy doprowadził do tego, iż rok obrotowy 2002 Spółka zamknęła
nie notowaną w swojej dotychczasowej historii stratą netto.
O tym jak „bogate” w wydarzenia dotyczące Spółki było drugie półrocze roku 2002 świadczą liczne
raporty bieżące z tego okresu i z początku roku 2003.
Obecnie najważniejszym zadaniem dla Spółki i jej Zarządu jest odzyskanie pełnej akceptacji
dla swojej pracy wszystkich Akcjonariuszy, odbudowanie zaufania Kontrahentów i Klientów.
Po okresie trudności finansowych, które nasiliły się w IV kwartale 2002 r., Spółka na bieżąco
reguluje swoje zobowiązania i jej działalność nie jest zagrożona, co Zarząd poświadcza
w sprawozdaniu z działalności Spółki.
Drugim ważnym wyzwaniem dla Spółki jest utrzymanie a w okresie prognozowanego pobudzenia
gospodarczego kraju wzrost sprzedaży na rynku krajowym poprzez poszerzanie oferty o nowe
wyroby oraz poszerzenie zakresu usług z jednoczesną poprawą konkurencyjności.
Na rynku krajowym Spółka sprzedaje swoje wyroby do ponad 1000 Klientów z wszystkich
sektorów gospodarki.
Działania związane z szerszym wejściem na rynki zagraniczne są trzecim zadaniem Spółki
w obliczu coraz szybciej zbliżającego się momentu wejścia do zintegrowanego otwartego rynku
europejskiego.
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Spółka rozwijając w szczególności eksport kooperacyjny do firm globalnych obecnie sprzedaje
swoje wyroby do większości krajów Unii Europejskiej, tj. do Belgii, Włoch, Niemiec, Austrii,
Francji, W. Brytanii, Luksemburga i Grecji.
Swoje wyroby Spółka eksportuje również do Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Turcji, Meksyku,
Indii, Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Chin i Australii.
Sprzedaż eksportowa za 2002 rok stanowi 36 % przychodów netto ze sprzedaży produktów.
Jakość produktów i zadowolenie Klientów z kompleksowej obsługi to misja Spółki ciągle aktualna
i realizowana. Na bieżąco prowadzone są prace nad rozwojem systemu zarządzania jakością.
Potwierdzeniem skuteczności tych prac jest uzyskana w roku ubiegłym recertyfikacja
funkcjonującego w Spółce od roku 1998 systemu jakości, na zgodność z normą ISO 9001:2000.
Sprawność działania systemu jakości jest szczególnie ważna przy podejmowaniu działań
związanych z rozwojem eksportu.
Wzrost udziału Spółki w rynku hydrauliki siłowej wymaga inwestowania w modernizację procesów
technologicznych i w działalność badawczo-rozwojową, wzmożenia działań marketingowych
oraz w zakresie racjonalizacji kosztów.
PONAR jest gotowy podjąć te zadania na szerszą skalę pod warunkiem odzyskania utraconych
środków finansowych oraz konstruktywnej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
W obecnej chwili warunki wewnętrzne pozwalają Zarządowi na optymistyczne formułowanie
planów i strategii Spółki.
Trudny 2002 rok dla FEH "PONAR-Wadowice" S.A. wykazał jednocześnie możliwości
pozytywnych rezultatów ekonomicznych i rozwoju Spółki w warunkach sprzyjającego otoczenia
i zaangażowania jej załogi, co w dłuższym okresie czasu pozwoli osiągnąć wzrost wartości Spółki,
czego obecnym i potencjalnym Akcjonariuszom życzę.

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Fimowicz
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ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Wprowadzenie
podstawa: § 18 "RRM Prospekt"

a/ Spółka działa pod firmą:
Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR-WADOWICE” Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki:
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29
Sąd Rejestrowy, nr rejestru:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy,
KRS nr 0000112631,
Podstawowy przedmiot działalności:
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki
- produkcja i sprzedaż silników i pomp hydraulicznych
- produkcja i sprzedaż zaworów ciśnieniowych i do sterowania procesami
- usługi instalowania, naprawy oraz konserwacji pomp i silników hydraulicznych
- usługi napraw i konserwacji zaworów ciśnieniowych i sterujących procesami
wg PKD:
1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów.
Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie
Elektromaszynowy
b/ Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
c/ Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres 01.01.2002 – 31.12.2002 r.
Porównywalne dane finansowe obejmują okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
c1/ Skład osobowy zarządu oraz rady nadzorczej.
Od dnia 23.01.2003 r. Zarząd Spółki działa w składzie:
Jerzy Fimowicz - Prezes Zarządu,
Andrzej Dzierugo - Członek Zarządu.
Od dnia 08.01.2003 Rada Nadzorcza Spółki działa w składzie: Remigiusz Adamiak Przewodniczący, Grzegorz Barszcz - Wiceprzewodniczący, Katarzyna Krauss Sekretarz oraz członkowie: Julitta Dudziec, Jarosław Kiersznowski, Szymon Ożóg,
Wacław Skuba.
d/ Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie
sprawozdanie finansowe.
d1/ Spółka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem i nie sporządza
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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e/ W okresie, którego dotyczy sprawozdanie nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi podmiotami.
f/ Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według stanu na dzień sporządzenia
sprawozdania nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
g/ Sprawozdanie finansowe podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad
prezentacji sprawozdania finansowego zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej.
h/ Podmioty uprawnione do badania nie wnosiły zastrzeżeń do sprawozdania finansowego
za
2002 rok oraz do sprawozdania za 2001 rok (dane porównywalne).
i/ Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego zastosowano zasady rachunkowości
zgodne z przepisami USTAWY z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121
poz. 591 z późniejszymi zmianami) w tym:
stosowano zasadę kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji w okresie
sprawozdawczym nie jest uwzględniony,
przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto zasadę
ciągłości bilansowej co oznacza, że Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą
w dającej się przewidzieć przyszłości i nie zamierza w stopniu znaczącym zmieniać
jej zakresu.
1. Metody wyceny aktywów i pasywów:
1.1.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji, z uwzględnieniem ich umorzenia.
Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
pomniejszają do ich wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są drogą
systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres
amortyzacji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej < 3500 zł
są amortyzowane w całości w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia
do eksploatacji.
Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejszają ujemne różnice kursowe.
Środki trwałe działalności socjalnej - nie występują.
W okresie 2002 r. została naliczona amortyzacja w kwocie 1 699 tys. zł.

1.2.

Inwestycje długoterminowe obejmujące akcje i udziały, w tym przyjęte za wierzytelności
wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą
ich wartości.

1.3.

Należności długoterminowe wyceniono w kwocie wymaganej z uprawomocnionych
postanowień sądowych lub z uprawomocnionych ugód bankowych skorygowanych
o odpisy aktualizujące.

1.4.

Zapasy
materiały wyceniono wg cen zakupu,
1.4.2. produkty w toku wyceniono w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,
1.4.3. produkty gotowe wyceniono w kosztach wytworzenia nie wyższych od ich cen
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
1.4.1.
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1.5.

1.6.

Należności i zobowiązania wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ewidencjonowane
są wg kursu waluty ustalonego na dokumencie odprawy celnej.
Z dniem dokonania płatności, powstające dodatnie lub ujemne różnice kursowe
wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty z dnia dokonania płatności i kursem
waluty z dnia powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio
na przychody lub koszty operacji finansowych.
Należności i zobowiązania nie rozliczone na dzień bilansowy podlegają przeliczeniu
według kursu kupna (dla należności) lub kursu sprzedaży (dla zobowiązań) waluty
ustalanego przez bank obsługujący Spółkę.
Ujemne różnice powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy należności
i zobowiązań zalicza się do kosztów operacji finansowych, natomiast dodatnie różnice
kursowe zalicza się do przychodów finansowych.
W sprawozdaniu finansowym wartość należności wykazywana jest w kwocie netto,
tj. po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących wartość tych rozrachunków.
Inwestycje krótkoterminowe.
1.6.1.
1.6.2.

1.7.
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Krótkoterminowe papiery wartościowe wyceniono wg ceny rynkowej na
31.12.2002.
Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych ewidencjonowane są wg kursu
średnioważonego obliczanego z kursów ustalanych przez bank obsługujący Spółkę
w miesiącu przeprowadzania transakcji.
Na koniec każdego miesiąca oraz na dzień bilansowy, wartość środków pieniężnych
w walutach obcych przeliczana jest wg kursu kupna stosowanego przez bank
obsługujący Spółkę.
Różnice z przeliczenia odnoszone są na przychody lub koszty finansowe.

Kapitały wyceniono wg wartości nominalnej

2. Spółka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i do pomiaru wyniku finansowego
stosuje kalkulacyjny układ rachunku zysków i strat.
Na wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składają się: wynik na sprzedaży,
wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na
operacjach nadzwyczajnych i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
3. W związku z nowelizacją Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591
z późniejszymi zmianami) nastąpiła zmiana w zakresie oraz prezentacji bilansu, rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zmiany te zostały szczegółowo
opisane w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego.
j/ Kursy wymiany złotego w stosunku do EURO
Kurs 1 EURO w PLN

-

obowiązujący na ostatni dzień okresu
średni w okresie
najwyższy w okresie
najniższy w okresie
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01-12.2001

4,0202
3,8550
3,5015
4,2116

3,5219
3,6509
3,3564
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k/ Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków
pieniężnych
Stan na 31.12.2002 r.
w tys. PLN w tys. EURO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Aktywa ogółem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto
Środki pieniężne na koniec okresu

10 195
16 576
20 245
6 526
26 771
23 910
16 493
7 417
(329)
(4 176)
(4 185)
(4 405)
(53)
(196)
(249)
1473

2 536
4 123
5 036
1 623
6 659
6 202
4 278
1 924
(85)
(1 083)
(1 086)
(1 143)
(13)
(49)
(62)
366

Stan na 31.12.2001 r.
w tys. PLN w tys. EURO

11 387
16 151
24 864
2 675
27 538
25 549
18 327
7 222
(265)
(4)
(43)
(62)
1 706
(987)
719
1 722

3 233
4 586
7 060
760
7 819
6 998
5 020
1 978
(73)
(1)
(12)
(17)
484
(280)
204
485

Do przeliczenia wielkości bilansowych oraz pozycji rachunku przepływów pieniężnych przyjęto
średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego (2002 r. – 4,0202 PLN/EURO,
2001 r. – 3,5219 PLN/EURO).
Do przeliczenia wielkości rachunku zysków i strat przyjęto średni kurs NBP w okresie
(2002 r. – 3,8550 PLN/EURO, 2001 r. – 3,6509 PLN/EURO).
l/ Spółka nie sporządza sprawozdania finansowego wg MSR lub US GAAP, o którym mowa
w § 17 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu.
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BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
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2002
rok bieżący
10 195
106
9 844
17
17
119
119
105
14
109
109
16 576
7 475
4 952
34
4 918
3 864
3 864
2 391
1 473
285
26 771

2001
rok poprzedni
11 387
194
10 907
4
4
167
167
104
63
115
33
82
16 151
7 181
4 431
61
4 370
4 234
4 234
2 512
1 722
305
27 538

20 245
3 007
19 447
2 410
-214
-4 405
6 526
3 206
85
317
179
138
2 804
2 804
0
2 719
2 363
356
601
601
563
38
26 771

24 864
3 007
19 508
2 411

20 297
866 500
23

24 864
867
29

-62
2 675
89
89
0

0
0
1 968
1 665
303
617
617
578
39
27 538
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POZYCJE POZABILANSOWE
2. Zobowiązania warunkowe
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonego poręczenia kredytowego
Pozycje pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
2. Strata ze zbycia inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

2002
2001
rok bieżący
rok poprzedni
2 785
2 785
2 785
2 785
2002
2001
rok bieżący
rok poprzedni
23 910
25 549
386
282
22 589
24 431
1 321
1 118
16 493
18 327
265
200
15 621
17 635
872
693
7 417
7 222
416
430
7 025
7 024
(24)
(232)
148
193
11
58
137
136
453
226
341
145
112
81
(329)
(265)
526
628
13
13
13
225
378
118
65
228
105
9
4 373
367
3
3
41
9
4 329
355
(4176)
(4)
(9)
(39)
9
39
(4185)
(43)
218
14
215
5
3
9
2
5
(4405)
(62)
(4405)
866 500
(5)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeniesienie na kapitał zapasowy
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2002
2001
rok bieżący
rok poprzedni
24 864
24 926
(214)
24 650

24 926

3 007
3 007
19 509
(62)
1

3 007
3 007
18 919
589
589
567
22

62
62
19 447
2 411
(1)
1
2 410

19 508
2 433
(22)
22
22
2 411
567
567
567
567
567

297
297
297
83
83
214
(4405)
4 405
20 245
20 245
2002
rok bieżący

(62)
62
24 864
24 864
2001
rok poprzedni

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Amortyzacja
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

(4405)
4 352
1 699
(129)
(152)
3 133
(310)
(593)
846
24
(166)
(53)

(62)
1 768
1 639
(203)
(288)
(25)
(161)
968
(384)
205
17
1 706

1 984
18
1 966

2 341
63
2 265

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
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a) w jednostkach powiązanych
- dywidendy i udziały w zyskach
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

11
11
1 955
1 837
118
2 180
647
1 533
0
1 533
1 533

11
11
2 254
2 062
192
13
3 328
1 223
2 101

(196)

2 101
2 101
4
(987)

0
(249)
(249)
36
1 722
1 473
400

0
719
719
3
1 003
1 722
0

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Podpisy wszystkich członków Zarządu
Data:

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Jerzy Fimowicz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

24.03.2003 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansów i
Restrukturyzacji

Główna Księgowa

Andrzej Dzierugo

Maria Kopacz
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI "PONAR-WADOWICE"
DO RAPORTU ROCZNEGO SA-R/2002

S.A.

Część I

Sprawozdanie z działalności Spółki FEH „PONAR-WADOWICE” S.A.
w okresie 01.01.-31.12.2002 roku - § 64 pkt 6.1) RRM GPW

Część II

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych
w raporcie rocznym SA-R/2002 - § 64 pkt 6.2) RRM GPW

Część III

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń - § 64 pkt 6.3) RRM GPW

Część IV

Informacje dodatkowe - § 64 pkt 7. RRM GPW

Część I

Sprawozdanie z działalności Spółki FEH „PONAR-WADOWICE” S.A.
w okresie 01.01.-31.12.2002 roku

1. Wstęp
Rok 2002 to rok, w którym zasadniczo zmienił się akcjonariat Spółki, a zawiązane z tym
nietypowe zdarzenia (opisane w Raporcie) znacząco wpłynęły na wyniki finansowe Spółki.
2. Działalność gospodarcza Spółki w 2002 r.
Przychody ze sprzedaży produktów, usług i materiałów w okresie 2002 r., w kwocie 23,9 mln
PLN, były niższe od uzyskanych w 2001 r. o 6,4 % (-1,6 mln PLN). Podstawową przyczyną
spadku sprzedaży w 2002 r. było znaczące zmniejszenie sprzedaży w eksporcie
(tys. PLN)
2002 r.

Rynek

1. Rynek krajowy razem
a) Wyroby i usługi
b) Materiały
2. Rynki zagraniczne: wyroby i usługi
RAZEM:

15 622
14 301
1 321
8 288
23 910

2001 r.

15 306
14 188
1 118
10 243
25 549

Dynamika [%}

+2,0
+0,8
+18,1
- 19,1
- 6,4

Przy spadku przychodów ze sprzedaży o 6,4 %, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się
w porównaniu do 2001 r. o 2,7 % (+195 tys. PLN) w wyniku:
a) prowadzonych działań w zakresie restrukturyzacji w obszarze produkcji, ukierunkowanych
na obniżenie kosztu wytwarzania,
b) wzrostu kursu euro do złotego w 2002 r. średnio o ok. 5,5 %, mającego bezpośredni wpływ
na wzrost rentowności eksportu.
W okresie 2002 r. Spółka odnotowała stratę na sprzedaży w kwocie 24 tys. PLN (w 2001r. strata
na sprzedaży wynosiła 232 tys. PLN).
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Na powstanie straty na sprzedaży wpływ miały głównie wyższe niż planowano koszty ogólnego
zarządu przy niższych przychodach ze sprzedaży, spowodowane kosztami zmian w zarządzie
i nie monitorowaniem tych kosztów w okresie II półrocza 2002 r.
Inne istotne czynniki mające wpływ na wyniki Spółki z działalności gospodarczej:
z otoczenia Spółki:
−
stan koniunktury gospodarczej w Polsce, a w szczególności spadek produkcji
w sektorach producentów maszyn i urządzeń, tj. u podstawowych klientów Spółki,
w dostawach na tzw. pierwsze wyposażenie,
−
słabnąca koniunktura gospodarcza w krajach Uni Europejskiej, a w szczególności
w Niemczech, powodowała, że poziom zamówień na dostawy kooperacyjne
do głównych klientów zagranicznych był niższy od otrzymanych w 2001 r.
z wewnątrz Spółki:
−
zwiększenie oferty Spółki o nowe produkty, np. siłowniki hydrauliczne,
−
pozyskanie nowych klientów, w tym na rynkach zagranicznych.
3. Wynik finansowy w 2002 r.
Strata netto w kwocie 4 405 tys. PLN jaką Spółka poniosła w 2002 r. to przede wszystkim
skutek nietypowych zdarzeń z okresu II półrocza 2002 r.:
W dniu 01.07.2002 r. główny akcjonariusz Spółki - ZACHODNI NFI S.A. sprzedał
posiadany pakiet akcji FEH "PONAR-Wadowice" S.A., dający ok. 37 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Nabywcami były instytucje finansowe.
Zarząd FEH "PONAR-Wadowice" S.A. w osobach: Dariusz Zaręba i Artur Kobos,
powołany 01.07.2002 r., swoimi decyzjami przyczynił się do znacznej szkody w Spółce,
a jej zidentyfikowane skutki wprowadzone do ksiąg rachunkowych spowodowały w/p stratę
netto za 2002 r.;
Ważniejsze nietypowe działania z okresu II półrocza 2002 r. mające wpływ na powstanie
straty:
−
poręczenie, w dniu 12.07.2002 r., majątkiem Spółki kredytu udzielonego przez BIG
Bank Gdański (obecnie Bank Millenium) osobie fizycznej - Pani Agnieszce Głowala
(od 09.10.2002 do 24.01.2003 r. Członek Rady Nadzorczej FEH S.A.);
Wartość poręczenia to 3 398 tys. PLN.
W związku z niespłaceniem w/w kredytu przez kredytobiorcę, BIG Bank Gdański
S.A. w dn. 04.12.2002 r. pobrał 628 tys. PLN z zastawu ustanowionego na środkach
pieniężnych Spółki oraz zapowiedział dalsze działania windykacyjne wobec Spółki
z tytułu udzielonego poręczenia.
W związku z tym Spółka:
· utworzyła rezerwę na przyszłe zobowiązania w kwocie 2 785 tys. PLN,
· dokonała odpisu aktualizacyjnego w kwocie 628 tys. PLN;
−
przekazanie, w m-cu wrześniu 2002 r., zaliczki w kwocie 200 tys. PLN dla byłego
członka RN - Pana Piotra Głowali,
Z tytułu niezwróconej należności Spółka dokonała odpisu aktualizującego należności
w kwocie 200 tys. PLN.
−
przekazanie, z konta Spółki, w dniu 01.10.2002 r., kwoty 700 tys. PLN na prywatne
konto Prezesa Zarządu - Dariusza Zaręby i niezwrócenie tej kwoty do 31.12.2002 r.
spowodowało odpis aktualizacyjny należności w kwocie 700 tys. PLN.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Str. 2

Fabryka Elementów Hydrauliki
"PONAR-WADOWICE" S.A.

SA-R / 2002

Ponadto Zarząd Spółki w osobach: Dariusz Zaręba, Artur Kobos w okresie swojej działalności
od 01.07. do 23.10.2002 r. (tj. do dnia ich aresztowania), zaniechał działań będących
w obowiązkach Zarządu z zakresu zarządzania Spółką, co przyczyniło się do:
wzrostu należności przeterminowanych (saldo odpisów aktualizacyjnych należności za
dostawy wyrobów i usług wzrosło w 2002 r. o 227 tys. PLN),
powstania przeterminowanych zobowiązań Spółki i powstania dodatkowych kosztów
z tytułu odsetek,
opóźnień w dostosowaniu metod organizacji i zarządzania Spółką do potrzeb rynku, a przez
to do wyższych kosztów zarządzania od planowanych na 2002 r.,
nierealizowania planowanych nakładów na inwestycje.
4. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki w 2002 r.
W okresie I półrocza 2002 r. sytuacja finansowa Spółki była dobra i stabilna. Stan
krótkoterminowych aktywów finansowych w Spółce (środki pieniężne plus skarbowe papiery
wartościowe) wynosił 3 868 tys. PLN i na dzień 30.06.2002 r. gwarantował, że Spółka posiada
środki na bieżące realizowanie swoich zobowiązań oraz na realizację zamierzeń inwestycyjnych
i rozwojowych.
Zdarzenia w okresie II półrocza, o których mowa w pkt. 3. spowodowały pogorszenie sytuacji
finansowej i majątkowej Spółki, w wyniku której w IV kwartale 2002 r.:
−
dostępne aktywa finansowe (krótkoterminowe) zmniejszyły się o 4 313 tys. PLN,
−
powstały zobowiązania przeterminowane z tytułu zobowiązań wobec Skarbu Państwa
i dostawców.
W I kw. 2003 r. sytuacja finansowa Spółki poprawiła się w wyniku wzmożonych działań
windykacyjnych tak, że nie występują przeterminowane zobowiązania w Spółce.
Działania inwestycyjne Spółki z zakresu utrzymania majątku, a w szczególności majątku
produkcyjnego - realizowane w 2003 r. - będą ograniczane do czasu pozyskania źródeł ich
finansowania.
Spółka podjęła działania przewidziane prawem mające na celu odzyskanie środków pieniężnych
i aktywów, o których mowa w pkt. 3. o łącznej wartości 4 313 tys. PLN.
5. Działania rozwojowe oraz inwestycje w 2002 r.
5.1. W okresie 2002 r. Spółka kontynuowała prace rozwojowe nad nowymi wyrobami
i modernizacją produkowanych wyrobów, m.in. dotyczy to:
−
zaworów i rozdzielaczy zaliczanych to tzw. hydrauliki nabojowej,
−
siłowników hydraulicznych,
−
zespołów sterowanych hydraulicznie.
W 2002 r. Spółka:
−
prowadziła prace nad rozwojem systemu zarządzania jakością,
Potwierdzeniem skuteczności tych prac jest recertyfikacja systemu na zgodność normą
ISO 9001 wersja 2002,
−
uzyskała certyfikat CE na zawory bezpieczeństwa typu DBD.
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5.2. Nakłady inwestycyjne w okresie 2002 r. wyniosły 647 tys. PLN, tj. o 47 % mniej niż w 2001 r.
Wysokość nakładów inwestycyjnych w 2002 r. była niższa o 1 052 tys. PLN od kwoty
odpisów umorzeniowych (amortyzacji) co miało znaczny wpływ na:
−
spadek wartości netto rzeczowych aktywów trwałych.
Nakłady inwestycyjne w 2002 r. poniesiono na:
−
budowę i zakup urządzeń do kontroli końcowej wyrobów (stanowiska odbiorcze),
−
honownice do otworów o dużej średnicy,
−
uzupełnienie wyposażenia informatycznego Spółki.
6. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki
W perspektywie średnioterminowej (trzech lat), działania rozwojowe Spółki programuje się
ukierunkować na wzrost sprzedaży w wyniku:
poszerzenia oferty poprzez uruchomienie produkcji nowych wyrobów z zakresu hydrauliki,
zwiększenia sprzedaży w obszarze dostaw kooperacyjnych poprzez pozyskanie następnych
klientów z grupy globalnych firm produkujących hydraulikę siłową lub stosujących ją
w swoich wyrobach finalnych,
modyfikacji działań Spółki na rynku krajowym hydrauliki siłowej stosownie do
zmieniających się potrzeb tego rynku, m.in. na rzecz poszerzenia zakresu usług
technicznych, dostaw kompletnych rozwiązań z zakresu hydrauliki siłowej i jej osprzętu,
w tym poprzez znaczne rozszerzenie oferty sprzedaży o wyroby innych firm,
poprawy konkurencyjności oferty Spółki poprzez działania mające na celu:
−
obniżenie kosztów wytwarzania i kosztów ogólnego zarządu,
−
skrócenia terminu dostaw i realizacji dostaw w terminach wymaganych przez Klienta,
−
doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością (TQM, 6 Sigma).

Część II

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych
w raporcie półrocznym SA-R/2002

1. Bilans
1.1. Wartość aktywów trwałych zmniejszyła się w 2002 r. o 1 192 tys. PLN (- 10,5 %) przede
wszystkim w wyniku niskiego poziomu nakładów inwestycyjnych - niższego o 1 052 tys.
PLN od odpisów umorzeniowych (por. pkt. 5.2. w części I).
1.2. Aktywa obrotowe wzrosły nieznacznie o 2,6 % (+425 tys. PLN) w wyniku:
- wzrostu zapasów o 294 tys. PLN (+4,1 %), tu: wzrost zapasu wyrobów gotowych
i produkcji niezakończonej przy zmniejszeniu zapasu materiałów,
- wzrostu należności krótkoterminowych o 521 tys. PLN (+11,8 %) będącego skutkiem
pogorszenia sytuacji płatniczej Klientów, wzrostu poziomu sprzedaży w IV kw. 2002 r.
w stosunku do IV kw. 2001 r. oraz zaniechania windykacji należności przeterminowanych
w okresie II półrocza 2002 r.,
- spadku stanu inwestycji krótkoterminowych tu: środków pieniężnych (por. pkt.3. w części I.
Sprawozdania Zarządu).
1.3. Kapitał własny Spółki w 2002 r. zmniejszył się o 4 619 tys. PLN (- 18,6 %) przede wszystkim
z tytułu straty netto powstałej w 2002 r., a wynikającej głównie z działań nietypowych
opisanych w pkt. 3. części I. Sprawozdania Zarządu.
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1.4. Rezerwy na zobowiązania w 2002 r. wzrosły znacząco z kwoty 89 tys. PLN na dzień
31.12.2001r. do kwoty 3 206 tys. PLN na 31.12.2002 r. z powodu:
− utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania finansowe w kwocie 2 785 tys. PLN z tytułu
udzielenia poręczenia kredytu,
− utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze, tu: z tytułu nagród jubileuszowych
w kwocie 317 tys. PLN.
1.5. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w okresie 2002 r. o 751 tys. PLN (+38,2%), głównie
z tytułu dostaw wyrobów i usług.
Wzrost ten był spowodowany pogorszeniem sytuacji finansowej Spółki w okresie IV kw.
2002r., w wyniku której Spółka nie realizowała w terminie zobowiązań wobec dostawców
(por. pkt. 4. części I).
2. Rachunek zysków i strat
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat:
przychody
zysk ze sprzedaży brutto i netto
zysk netto
omówiono w części I. Sprawozdania Zarządu.
Część III

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Czynniki ryzyka i zagrożeń z otoczenia Spółki:
utrzymanie się niskiego poziomu wzrostu PKB w kraju - ok. 1% rocznie lub jego spadek,
oznacza dalsze zmniejszania się produkcji w przemyśle, a głównie u producentów maszyn
i urządzeń, tu: podstawowych klientów Spółki, spowoduje spadek zamówień z rynku krajowego
do poziomu, przy którym działalność gospodarcza będzie powodować rosnące straty na
sprzedaży;
znaczący spadek koniunktury w krajach Uni Europejskiej może spowodować odpowiednio duże
zmniejszenia zamówień na dostawy kooperacyjne od Klientów zagranicznych;
nieodzyskanie w całości lub w znacznej części aktywów finansowych krótkoterminowych,
o których mowa w pkt. 3. części I Sprawozdania Zarządu, ograniczy znacząco możliwości
sfinansowania działań rozwojowych i inwestycyjnych Spółki, co może skutkować utratą
zamówień z powodu braku możliwości wykonania tych zamówień zgodnie z wymaganiami
Klientów.
Czynniki ryzyka i zagrożeń z wewnątrz Spółki:
zaniechanie działań z zakresu rozwoju rynku, modernizacji wyposażenia technologicznego
produkcji oraz z zakresu obniżenia kosztów wytwarzania i działań Spółki z powodu trudności
finansowych oraz z powodu niestabilności funkcjonowania organów Spółki, może powodować
stopniową utratę zamówień od znaczących Klientów - preferujących zakupy w firmach
o ustabilizowanej sytuacji finansowej, technologicznej i kadrowej oraz przewidywalnych co do
dalszego ich rozwoju.
Zarząd FEH S.A. ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia tych w/p zagrożeń jest niewielkie,
a zagrożenia pochodzące z wewnątrz Spółki nie wystąpią nagle, a jeżeli wystąpią to będą okresowe
co powinno umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych.
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Informacje dodatkowe - § 64 pkt 7.

1. Podstawowe produkty i usługi.
Podstawowymi produktami spółki są elementy hydrauliki siłowej, osprzęt do układów
sterowania i napędów hydraulicznych. Spółka prowadzi również w szerokim zakresie
działalność usługową dotyczącą budowania i modernizacji układów hydraulicznych u klientów,
remontów i napraw hydrauliki siłowej, doradztwa technicznego przy projektowaniu
i eksploatacji układów hydraulicznych.
Przychody ze sprzedaży w 2002 r. wg grup produktów i usług:
2002 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów

A Rozdzielacze
B
Zawory
C
Pompy
D
Pozostałe elementy hydrauliki
E
Części
F-G Zasilacze i siłowniki hydrauliczne
H-Y Usługi serwisowe i pozostałe
RAZEM:

Wartość
(tys. zł)

4 413
6 202
809
2 929
3 585
2 930
1 720
22 589

2001 r.

Udział grupy

19,5 %
27,4 %
3,6 %
13,0 %
15,9 %
13,0 %
7,6 %
100 %

Wartość
(tys. zł)

4 079
9 222
1 064
2 734
3 014
2 954
1 564
24 431

Udział grupy

16,7 %
36,9 %
4,4 %
11,2 %
12,3 %
12,1 %
6,4 %
100 %

Dynamika
2002/2001

+8,2 %
-31,0 %
-24,0 %
+7,2 %
+19,0 %
-0,8 %
+10,0 %
-7,5 %

W 2002 r. przy zmniejszeniu przychodów ogółem ze sprzedaży produktów i usług o ok. 7,5 %,
odnotowano wzrost sprzedaży w grupach:
rozdzielacze hydrauliczne
- o ok. 8,2 %,
pozostałe elementy hydrauliki
- o ok. 7,2 %,
tu: głównie z tytułu nowych wyrobów z zakresu hydrauliki siłowej (hydrauliki nabojowej
akumulatorów hydraulicznych oraz bloków hydraulicznych),
części
- o ok. 19 %,
tu: wzrost dostaw kooperacyjnych w wyniku pozyskania nowych klientów krajowych
i zagranicznych,
usługi
- o ok. 10 %,
tu: wzrost głównie z tytułu usług technologicznych (obróbka) dla krajowych klientów.
Podstawowe przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2002 r. to:
znaczne zmniejszenie ilości zamówień na zawory - o ok. 31 %
Dotyczyło to zamówień od głównego klienta z Belgii i było spowodowane dekoniunkturą
na europejskim rynku maszyn budowlanych,
spadek sprzedaży w grupie pompy o ok. 24 %,
Jest to grupa wyrobów mających nieznaczny udział w sprzedaży ogółem i będąca
w schyłkowej fazie produkcji.
Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży materiałów (tu: wyrobów innych firm
dostarczanych Klientom Spółki w ramach kompleksowej obsługi) potwierdza, że ten element
strategii rozwoju sprzedaży przynosi efekty.
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2. Rynki zbytu i zaopatrzenia
2.1. Zbyt - rynek krajowy
Spółka swoje wyroby i usługi sprzedaje do wszystkich sektorów gospodarki krajowej.
W 2002 roku było to około 1 100 Klientów krajowych.
Struktura sprzedaży wg sektorów (grup sektorów):
Lp.

Sektory

1 Producenci hydrauliki siłowej i prowadzący usługi
w
tym zakresie
2 Sektor obrabiarek i narzędzi
3 Sektor wydobywczy, kopalnie, producenci maszyn
górniczych, remonty i usługi dla tego sektora
4 Producenci maszyn budowlanych i materiałów dla
budownictwa oraz usługi w tym zakresie:
5 Producenci pozostałych maszyn i urządzeń w tym m.in.:
a/ producenci maszyn rolniczych i usługi dla rolnictwa,
b/ przemysł środków transportu i sektor usług
transportowych,
c/ hutnictwo, odlewnictwo i energetyka
6 Pozostali odbiorcy niesklasyfikowani
RAZEM

Wartość [tys. zł]

Udział sektora

2001

2001

2002

2002

Dynamika
sprzedaży
2002/2001

2 386

3 160 16,8% 22,1 %

+32,4 %

963
1 650

605 6,8 % 4,2 %
1 440 11,6 % 10,1 %

-37,2 %
-12,8 %

1 485

1 175 10,5 %

8,2 %

-20,8 %

3 850

3 500 27,1 % 24,5 %

-9,1 %

3 854 4 420 27,2 % 30,9 %
14 188 14 300 100 % 100 %

+14,7 %
+0,8 %

W dalszym ciągu spada (o 37,2 %) sprzedaż do sektora obrabiarek i narzędzi, który
w przeszłości dokonywał najwyższej wielkości zakupów w PONAR-Wadowice.
W 2002 r. uzyskano znaczący wzrost sprzedaży do producentów hydrauliki siłowej i do firm
prowadzących usługi w tym zakresie co oznacza wzrost kooperacji pomiędzy krajowymi
firmami z tej branży.
Wzrasta również sprzedaż do klientów niesklasyfikowanych - prowadzących usługi techniczne
w różnych sektorach.
Na rynku krajowym Spółka nie odnotowała Klienta, do którego sprzedaż przekracza 10 %
udziału w całości przychodów ze sprzedaży.
2.2. Zbyt - rynek zagraniczny.
W 2002 roku w stosunku do roku ubiegłego sprzedaż eksportowa spadła o 19,1 %.
Wartość sprzedaży wg rynków przedstawia się następująco:
Lp.

Rynek – kraj

1 Belgia
2 Niemcy
3 Włochy
4 Czechy
7 Węgry
8 Pozostałe
Razem - eksport

2001
2002
Wartość [tys. zł] Wartość [tys. zł]

4 918
2 614
751
445
296
1 219
10 243

2 413
2 158
867
521
270
2 059
8 288

Dynamika
2002/2001

-50,9 %
-17,4 %
+15,4 %
+17,1 %
-8,8 %
+68,9 %
-19,1 %

Przychody mniejsze w 2002 r. ze sprzedaży eksportowej to pośredni skutek dekoniunktury
w gospodarce krajów Unii Europejskiej.
Bezpośrednie przyczyny spadku sprzedaży eksportowej:
ilość zamówień od głównego klienta - firmy HYDROMECA Belgia była w 2002 r. niższa
o ok. 50 % od zamówień tej firmy w 2001 r.
spadek zamówień z rynku niemieckiego o ok. 17 %.
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W okresie 2002 r. wzrosła sprzedaż wyrobów Spółki na rynkach Włoch, Czech i innych,
w tym nowopozyskanych.
Ponadto w 2002 r. pozyskano z Luksemburgu nowego klienta (producenta hydrauliki)
w zakresie dostaw kooperacyjnych, co pozwoliło częściowo zniwelować skutki znacznego
spadku zamówień od klienta z Belgii.
W 2002 r. sprzedaż do firmy HYDROMECA wyniosła 2 413 tys. PLN co stanowi 10,7 %
całości przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług.
Wg stanu na dzień 31.12.2002 r. nie ma formalnych powiązań firmy HYDROMECA Belgia
z FEH „PONAR-WADOWICE” S.A.
2.3. Rynki zaopatrzenia
W 2002 r. nie wystąpiły znaczące zmiany w źródłach zaopatrzenia w materiały stosowane
w produkcji wyrobów Spółki i żaden dostawca nie przekroczył 10 % wartości przychodów
ze sprzedaży Spółki w 2002 r.
3. Informacja o znaczących umowach dla działalności FEH PONAR-Wadowice SA.
Dnia 12 lipca 2002 r. Spółka (Zastawca) podpisała umowę z BIG Bank GDAŃSKI S.A.
w Warszawie jako Zastawnikiem o:
- ustanowieniu zastawu na bonach skarbowych na okaziciela znajdujących się
w publicznym obrocie o wartości nominalnej 920 tys. zł,
- ustanowieniu zastawu na obligacjach na okaziciela znajdujących się w publicznym
obrocie o łącznej wartości nominalnej 1865 tys. zł,
- przelewie wierzytelności z rachunku bieżącego na kwotę 613 tys. zł,
pod kredyt bankowy w wysokości 3 100 tys. zł, udzielony w dniu 12.07.2002 Agnieszce
Głowala, od 09.10.2002 r. do 08.01.2003 r. Członkowi RN Spółki.
4. Zmiany w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Spółki.
W związku z dostosowaniem się do wymogów Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie
minimalnej wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w podmiocie
powiązanym – PPU HYDEX Sp. z o.o. – nastąpiło podwyższenie kapitału o kwotę 6 500 zł,
z czego na FEH „PONAR-WADOWICE” S.A. przypadała kwota 250,00 zł, która została
opłacona w całości.
W okresie 01.01. - 31.12.2002 nie nastąpiły inne zmiany w powiązaniach organizacyjnych
i kapitałowych Spółki w stosunku do danych podanych w SA-R/2001.
5. Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi.
W okresie 01.01. - 31.12.2002 Spółka z żadnym z podmiotów powiązanych nie przeprowadzała
transakcji, których jednorazowa lub łączna wartość przekroczyłaby równowartość kwoty
500 tys. euro.
6. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek
Spółka w okresie 01.01.-31.12.2002 r. nie zaciągała kredytów, nie zawierała umów pożyczek.
Spółce nie były udzielane poręczenia i gwarancje.
7. Informacje o udzielonych pożyczkach
Spółka w okresie 01.01.-31.12.2002 r. nie udzielała pożyczek.
Dnia 12 lipca 2002 r. Spółka (Zastawca) podpisała umowę z BIG Bank GDAŃSKI S.A.
w Warszawie jako Zastawnikiem o ustanowieniu zastawu na aktywach finansowych
przeznaczonych do obrotu Spółki, pod kredyt bankowy w wysokości 3 100 tys. zł, udzielony
Agnieszce Głowala, od 09.10.2002 r. do 08.01.2003 r. Członkowi RN Spółki.
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8. Emisja papierów wartościowych
W okresie 01.01.-31.12.2002 r. Spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych.
9. Różnice pomiędzy wynikami a publikowanymi prognozami
Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2002 rok.
10. Zarządzanie zasobami finansowymi
W okresie I półrocza 2002 r. krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie ok. 4 mln PLN były
inwestowane w papiery wartościowe (obligacje i bony skarbowe) oraz w lokaty bankowe.
Spółka w tym okresie miała pełną zdolność do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań.
W okresie II półrocza 2002 r. w wyniku nietypowych działań Zarządu (omówionych w części I.
pkt. 3. Sprawozdania Zarządu), dostępne zasoby finansowe Spółki znacząco zmniejszyły się
z kwoty 3 868 tys. PLN na dzień 30.06.2002r. do kwoty 1 073 tys. PLN (mniejszej niż
zobowiązania Spółki z tytułu dostaw wyrobów i usług). Sytuacja ta doprowadziła do powstania
przeterminowanych zobowiązań Spółki.
W I kw. 2003 r. sytuacja finansowa Spółki poprawiła się w wyniku wzmożonych działań
windykacyjnych tak, że nie występują przeterminowane zobowiązania w Spółce.
11. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Planowane w 2003 r. zadania inwestycyjne z zakresu odtwarzania rzeczowych aktywów
trwałych Spółka sfinansuje ze środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych.
Spółka planuje uruchomienie w II półroczu 2003 r. zadań inwestycyjnych z zakresu
modernizacji i unowocześnienia majątku Spółki pod warunkiem odzyskania aktualnie
niedostępnych aktywów finansowych, o których mowa w części I. pkt. 4. Sprawozdania
Zarządu lub uzyskania kredytu bankowego.
12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki Spółki.
Na wysokość straty netto (4 354 tys. PLN) powstałej w 2002 r. znaczny wpływ miały
nietypowe zdarzenia z okresu II półrocza 2002 r. omówione w części I. pkt. 3. Sprawozdania
Zarządu.
13. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników mających wpływ na rozwój Spółki
1/ Czynniki mające istotny wpływ na rozwój Spółki w 2003 r. i w latach następnych to:
z otoczenia Spółki:
szanse:

1) Prognozowana przez analityków poprawa koniunktury gospodarczej
w kraju.
2) Sygnalizowana poprawa koniunktury gospodarczej w USA oraz UE
a w szczególności w gospodarce niemieckiej.
3) Poprawa relacji euro do dolara USA oraz osłabienie złotego w stosunku
do euro.

zagrożenia: 1) Dalszy spadek produkcji u krajowych producentów dóbr inwestycyjnych
spowodowany niepowodzeniem programu rządowego ukierunkowanego na
uruchomienie tendencji wzrostowych w gospodarce.
2) Brak poprawy koniunktury gospodarczej w gospodarce światowej
w dłuższym okresie.
3) Spekulacyjny wzrost wartości złotego do euro.
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z wewnątrz Spółki:
szanse: Realizacja programu dalszej restrukturyzacji Spółki w obszarach:
- rynków i produktów,
- kosztów (w tym redukcja zatrudnienia),
- zarządzania zamówieniami w produkcji
2/ Perspektywy rozwoju działalności Spółki do końca 2003 r.
W warunkach prognozowanego na 2003 r. wzrostu gospodarczego w Polsce - drogą
do wzrostu wartości Spółki jest umacnianie jej marki i pozycji na rynku.
Dla realizacji tego celu ustalono następujące kierunki i cele rozwoju działalności w 2003 r.
marketing umacniający pozycję i markę Spółki:
cel: wzrost sprzedaży na rynku krajowym o co najmniej 6,5 %
wdrożenie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i dostawami;
cel: poprawa konkurencyjności na rynku dostawców hydrauliki siłowej,
wdrożenie zmian w organizacji produkcji i w zarządzaniu Spółką;
cel: zmniejszenie kosztów działalności,
rozwój eksportu w tym eksportu kooperacyjnego do firm globalnych;
cel: pozyskanie w 2003 r. nowych klientów i nowych zamówień, które w następnych
latach zwiększą przychody z eksportu.
14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką
W okresie 2002 r. kilkakrotnie zmieniał się Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza 23 stycznia 2003 r.
zdecydowała o zmianie ilości członków Zarządu z czterech do dwóch osób.
Do dnia przekazania raportu nie wprowadzono znaczących zmian w zasadach zarządzania
Spółką.
15. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących
Do dnia 17.06.2002 r. Zarząd spółki działał w składzie: Andrzej Dzierugo - Prezes Zarządu
oraz członkowie Zarządu: Ryszard Dudoń, Bogusław Kaczmarczyk, Paweł Wolczko.
Rada Nadzorcza
- 17.06.2002 r. odwołała w/w Zarząd a 18.06.2002 powołała dwuosobowy Zarząd
w składzie: Andrzej Dzierugo - Prezes Zarządu, Bogusław Kaczmarczyk - Członek
Zarządu (rap.b. 12/2002 z dn. 19.06.2002)
-

01.07.2002 r. odwołała w/w Zarząd Spółki i powołała nowy Zarząd w składzie:
Dariusz Zaręba - Prezes Zarządu,
Artur Kobos - Członek Zarządu (rap.b. 13/2002
z dn. 02.07.2002)
30.10.2002 r. zawiesiła Zarząd Spółki w składzie: Dariusz Zaręba - Prezes Zarządu,
Artur Kobos - Członek Zarządu (rap.b. 38/2002 z dn. 05.11.2002)
04.11.2002 r. delegowała członka RN - Jerzego Fimowicza do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu oraz powołała do składu Zarządu - Macieja Mytycha
(rap.b. 38/2002 z dn. 05.11.).
23.01.2002 r. odwołała Zarząd w składzie: Dariusz Zaręba, Artur Kobos, Maciej Mytych
a powołała dwuosobowy Zarząd w składzie:
Jerzy Fimowicz - Prezes Zarządu,
Andrzej Dzierugo - Członek Zarządu (rap.b. 5/2003 z dn. 23.01.2003)
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Do dnia 04.06.2002 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie: Bogdan Małachwiej Przewodniczący RN, oraz członkowie: Grzegorz Barszcz, Jarosław Kiersznowski, Jerzy
Loch, Mirosław Ostapkowicz, Bogdan Poloński, Andrzej Zientara.
04.06.2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało ze składu
Rady Nadzorczej Jerzego Locha i Mirosława Ostapkowicza a powołało Beatę Agnieszkę
Woźniak oraz Jarosława Mielcarza.
09.10.2002 w wyniku głosowania grupami przy wyborze członków RN wygasły
przedterminowo mandaty wszystkich członków RN.
Nadzwyczajne Walne Zgromadznie Akcjonariuszy powołało RN w następującym składzie:
Grzegorz Barszcz, Andrzej Ćwiek, Julitta Dudziec, Jerzy Fimowicz, Agnieszka Głowala,
Piotr Głowala, Jarosław Kiersznowski.
28.10.2002 z pełnienia funkcji członka RN zrezygnował Andrzej Ćwiek
28.11.2002 z pełnienia funkcji członka RN zrezygnowali: Grzegorz Barszcz i Jarosław
Kiersznowski
08.01.2003 w wyniku głosowania grupami przy wyborze członków RN wygasły
przedterminowo mandaty wszystkich członków RN.
Nadzwyczajne Walne Zgromadznie Akcjonariuszy powołało RN w następującym składzie:
Remigiusz Adamiak, Grzegorz Barszcz, Julitta Dudziec, Jarosław Kiersznowski, Katarzyna
Krauss, Szymon Ożóg, Wacław Skuba.
16. Łączna liczba i wartość nominalna akcji Spółki w posiadaniu osób zarządzających
i nadzorujących
Stan na dzień 24.03.2003 r.
−
Jerzy Fimowicz
- Prezes Zarządu od 23.01.2003
- posiada 982 akcje Spółki
−
Andrzej Dzierugo - Członek Zarządu od 23.01.2003 - posiada 1 863 akcji Spółki
−
Ryszard Dudoń
- Prokurent od 24.01.2003
- posiada 1 000 akcji Spółki
−
Maria Kopacz
- Prokurent od 24.01.2003
- posiada 264 akcje Spółki
Pozostałe osoby (członkowie RN od dnia 08.01.2003): Remigiusz Adamiak, Grzegorz Barszcz,
Katarzyna Krauss, Jarosław Kiersznowski, Szymon Ożóg, Wacław Skuba - nie ujawniły
posiadania akcji Spółki.
Zgodnie z posiadanymi informacjami osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają udziałów
w jednostkach stowarzyszonych.
17. Akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA
Stan na dzień 24.03.2003 wg informacji przekazanych do wiadomości Spółki:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA posiada 100086 akcji tj. 11,5 % kapitału zakładowego
Spółki uprawniających do wykonywania 100086 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących
11,5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
PTE "DOM" posiada 85000 akcji, tj. 9,8 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających
do wykonywania 85000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,8 % udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZ Spółki.
Barbara Fludra posiada 75614 sztuk akcji Spółki tj. 8,7 % kapitału zakładowego Spółki
uprawniających do wykonywania 75614 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,7 %
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
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Jan Antas posiada 73673 akcji, tj. 8,5 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających
do wykonywania 73673 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,5 % udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZ Spółki.
NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. posiada 72312akcji Spółki stanowiących 8,3 % kapitału
zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 72312 głosów na Walnym Zgromadzeniu
i stanowiących 8,3 % udziału w ogólnej liczbie głosów n WZ Spółki
Mirosław Fludra posiada 72312 akcji Spółki tj. 8,3 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających
do wykonywania 72312 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,3 % udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZ Spółki.
Dariusz Zaręba posiada 56550 akcji, tj. 6,5 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających
do wykonywania 56550 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,5 % udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZ Spółki.

18. Umowy w wyniku których mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy
Na posiedzeniu RN Spółki Pan Jan Antas, akcjonariusz Spółki posiadający 73673 akcji
reprezentujących 8,5 % kapitału zakładowego przedstawił umowę sprzedaży akcji FEH
PONAR-Wadowice" S.A. Panu Piotrowi Głowala.
Według umowy, transakcja sprzedaży akcji miała nastąpić w grudniu 2002 r.
Do dnia 24.03.2003 r. Spółka nie została poinformowana o przeprowadzeniu ww. transakcji.
W imieniu FEH "PONAR-Wadowice" S.A.
Data:
24.03.2003 r.

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Fimowicz

Andrzej Dzierugo
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