Sprawozdanie Rady Nadzorczej
FAMUR S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania
finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu
dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz oceny sytuacji
Spółki.
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I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W
2015 ROKU
1. PODSTAWA PRAWNA.
Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:
a.
b.
c.

art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
§ 15 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki;
§ 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.
W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione było
kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej
wykonywanie swoich funkcji.
W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 18 czerwca
2015 r. działała w następującym składzie
1.
2.
3.
4.
5.

Tomasz Domogała
Czesław Kisiel
Jacek Osowski
Tadeusz Uhl
Wojciech Gelner

W dniu 18 czerwca 2015 r., w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady
Nadzorczej FAMUR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A.
powołało na kolejną wspólną kadencję do Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Domogałę, Pana
Czesława Kisiela, Pana Jacka Osowskiego, Pana Wojciecha Gelnera oraz Pana Bogusława
Galewskiego.
Od dnia 18 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza działała w
następującym składzie
1. Tomasz Domogała
2. Czesław Kisiel

3. Jacek Osowski
4. Wojciech Gelner
5. Bogusław Galewski

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
i Regulaminu Rady, w 2015 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności
Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę
Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym.
Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli
gospodarki finansowej Spółki, w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje
planowane przez Spółkę oraz rozwój struktury finansowej.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.
W 2015 r. podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę
zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.
Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były:
 wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki i Grupy,
 analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków kredytowania,
 plan finansowy Spółki i Grupy na 2015 r. oraz jego realizacja,
 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
 ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2014 r. oraz
sprawozdania finansowego grupy za 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.,
 opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
 analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
 wyrażanie opinii w sprawach połączenia FAMUR S.A. z jej spółkami
zależnymi,
 zmiany w składzie Zarządu Spółki,
 omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,
 ocena pracy Zarządu,
 analiza działalności firm konkurencyjnych,

 strategia rozwoju Spółki i grupy oraz jej realizacja,
 sytuacja w spółkach zależnych.
Rada Nadzorcza
wykorzystaniu wiedzy
otrzymywał od Rady
wymagane akceptacje
transakcji.

służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki
i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd wielokrotnie
Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również
i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z
DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK.

1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2015 ROK I Z OCENY
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK.
Zgodnie z art. 382 § 3 ksh oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się
i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie
finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 r., obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej
i finansowej Spółki na dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za
rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych
standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej

-

podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi
przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone
jednostkowe sprawozdanie, na które składa się:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.363.074.447,37 zł;
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
wykazujący stratę netto w kwocie 5.878.717,47 zł oraz sprawozdanie z całkowitych
dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące
całkowity dochód ogółem w kwocie -5.150.910,16 zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
6.214.488,66 zł;
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 47.871.451,85 zł;
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i
inne informacje objaśniające.
Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi
przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje również przedłożone
sprawozdanie Spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o., na które składa się:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.229.058,37 zł;
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.080,73 zł;
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.127.080,73
zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
286.845,75 zł;
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 558.542,24 zł;

 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i
inne informacje objaśniające.
Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi
przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, akceptuje
przedłożone skonsolidowane sprawozdanie, na które składa się:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.258.940 tys. zł;
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 51.487 tys. zł oraz
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity
dochód ogółem w kwocie 52.180 tys. zł;
 sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
50.209 tys. zł;
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 47.011 tys. zł;
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i
inne informacje objaśniające.
Oceniając sprawozdania Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinii biegłego
rewidenta. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. i
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 r., sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie
sprawozdawczym.

2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2015 ROKU I OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
FAMUR ZA 2015 ROK.
Działając na podstawie art. 382 § 3 ksh i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się
z treścią:
- jednostkowego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2015
r. do 31.12.2015 r.

- skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- sprawozdania z działalności Spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za okres
sprawozdawczy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
i dokonała ich oceny.
Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniach są kompletne
i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem
faktycznym. Przedstawione dane w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują
wszystkie ważne zdarzenia oraz przedstawiają trudności w realizacji zadań. Rada Nadzorcza
wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2015 r.

3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA
2015 ROK.
FAMUR S.A. zakończyła 2015 rok stratą netto w wysokości 5.878.717,47 zł.
Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem
Zarządu, co do:
- pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku
w kwocie 5.878.717,47 zł, z kapitału zapasowego Spółki.
- przekazania kwoty 1.127.080,73, pochodzącej zysku za rok 2015 spółki przejętej Famur
Brand sp. z o.o,. na kapitał zapasowy FAMUR S.A.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

III. WNIOSKI.
Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku
obrotowym 2015 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze
Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania
z działalności Spółki w 2015 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich
działała Spółka w 2015 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza
wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:
a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki przejętej Famur Brand sp. z
o.o. za rok obrotowy 2015,
c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej FAMUR za 2015 r.,
d) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2015 r.
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki przejętej Famur Brand sp. z
o.o. za rok obrotowy 2015,
f) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej FAMUR za 2015 r,
g) podjęcie uchwały o pokryciu straty, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
h) podjęcie uchwały o przekazaniu zysku za rok 2015 spółki przejętej Famur Brand
sp. z o.o,. na kapitał zapasowy FAMUR S.A.
i) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2015 r.

IV.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2015
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

W 2015 roku Spółki Grupy FAMUR pomimo osłabienia koniunktury na rynku maszyn
i urządzeń górniczych zanotowały 13% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
do poziomu 801,0 mln zł oraz osiągnęły ponad 51 mln zł zysku netto. Pomimo trudnej sytuacji
na polskim rynku węgla kamiennego, w ujęciu całorocznym Grupa FAMUR w 2015 roku
odnotowała o 11% wyższy poziom przychodów ze sprzedaży krajowej niż w roku 2014.
Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej polskich kopalń – kluczowych klientów
Grupy na rynku krajowym – Grupie FAMUR udaje się z powodzeniem rozszerzać portfolio
swoich produktów i skutecznie dywersyfikować przychody ze sprzedaży. Znaczący udział we
wzroście przychodów ogółem miały kontrakty realizowane w ramach segmentu Surface.
Spółka zamierza kontynuować dywersyfikację swoich przychodów i nie wyklucza
kolejnych akwizycji w obliczu obecnego atrakcyjnego dla podejmowania tego typu działań,
stanu rynku.
Od kilku lat spółki Grupy FAMUR uważnie obserwują rynek producentów węgla i
związanego z nim zaplecza – producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa. W wyniku
prowadzonych analiz Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu stałego programu optymalizacji
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z jego elementów był uruchomiony w

lutym 2014 roku Program Integracji Operacyjnej czy w grudniu 2015 roku Program
Emisji Obligacji. W wyniku uruchomienia Programu Integracji Operacyjnej, w 2015 r.
nastąpiło połączenie FAMUR S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi - Georyt
sp. z o.o. i Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. W kwietniu 2016 r. nastąpiła
rejestracja połączenia spółek FAMUR S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Famur Brand
Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej). Obecnie trwa procedura połączenia FAMUR S.A. ze
spółką Elgór + Zamet Sp. z o.o.
Dzięki prowadzonym obserwacjom uświadamiającym możliwość wystąpienia
dekoniunktury w branży, Spółka przygotowywała się do minimalizacji negatywnych skutków
zmian na rynku – dokonując na bieżąco renegocjacji kredytów, poszukując alternatywnych
źródeł finasowania i optymalizując procesy produkcyjne tak, by pozostać konkurencyjną i
zdolną do generowania zysku. Odnotowane w minionym, trudnym dla krajowego oraz
światowego górnictwa roku wyniki są efektem świadomej i restrykcyjnej polityki finansowej
prowadzonej przez zarządzających Spółką. Systematyczna analiza czynników mogących
zagrozić stabilności finansowej Spółki, pozwalała antycypować ryzyko i reagować na nie, w
tym poprzez bieżące zawiązywanie rezerw i tworzenie odpisów.
Prowadzone przez Zarząd działania zmierzają do utrzymania pozycji FAMUR jako
silnego podmiotu, będącego czołowym producentem i dostawcą zaawansowanych
technologicznie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle wydobywczym.

2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.

I

SYSTEMU

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w
procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanego w
Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmują:
1. Transakcje przeprowadza się na podstawie ogólnej lub szczegółowej ich
akceptacji przez kierownictwo / w zależności od wagi dokumentu /,
2. Dokumenty są sprawdzane, akceptowane i opisywane przez osoby
odpowiedzialne zarówno rachunkowo jak i merytorycznie,
3. Każda transakcja jest odpowiednio weryfikowana przez dział prawny aby
umożliwić prawidłowe zgodne z prawem bilansowym i podatkowym ujmowanie
w księgach,
4. Stosowanie ustalonych przez kierownictwo procedur kontroli, do których
należą:
 sprawdzanie poprawności rachunkowej zapisów przez osoby
odpowiedzialne,

5.

6.
7.

8.
9.

 kontrola programów i środowiska komputerowych systemów
informacyjnych drogą ustanowienia opieki informatyków oraz firm
informatycznych,
 prowadzenie i przegląd kont pomocniczych i zestawień obrotów i sald,
 zatwierdzanie i kontrola dokumentów,
 porównywanie z planami wyników finansowych i ich analiza,
Wszystkie transakcje i pozostałe zdarzenia są bezzwłocznie ewidencjonowane
w prawidłowych kwotach, na odpowiednich kontach i we właściwym okresie
obrachunkowym tak, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości
finansowej,
Dostęp do aktywów i ewidencji jest możliwy jedynie za zgodą kierownictwa,
Zaewidencjonowane aktywa są fizycznie porównywane z rzeczywistym ich
stanem w oparciu o postanowienia prawa bilansowego, a w razie wystąpienia
różnic podejmowane są odpowiednie działania,
Opracowana jednolita polityka rachunkowości dla wszystkich spółek
tworzących grupę kapitałową,
Bieżąca aktualizacja polityki rachunkowości w oparciu o aktualne
postanowienia prawa bilansowego.

3. PODSUMOWANIE.
Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki w minionym roku przeanalizowała
problemy, z jakimi borykała się Spółka i nie widzi przesłanek, które zagrażałyby
kontynuowaniu działalności przez Spółkę. W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie
wywiązywał się w 2015 r. z ciążących na nim obowiązków.
Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie
sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza odstąpiła od
szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one
wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z działalności
Spółki oraz w raporcie i opinii audytora.

