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I.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
W 2011 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione było
kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej
wykonywać swoje funkcje.
W dniu 22 lipca 2011r. rozpoczęła się kolejna kadencja Rady Nadzorczej.
W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
1. Tomasz Domogała
2. Jacek Domogała
3. Jacek Osowski
4. Tadeusz Uhl
5. Czesław Kisiel

2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu
Spółki i Regulaminu Rady, w 2011 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 były posiedzenia Rady oraz podejmowanie uchwał w trybie
pisemnym, co bardzo usprawniło prace Rady i funkcjonowanie Spółki.
Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach. Członkowie Rady Nadzorczej
indywidualnie sprawowali nadzór nad Spółką, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem
Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, istotnych dla działalności Spółki, sprawach.
Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu
i przedsiębiorstwa.
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2011r., poza stałym nadzorem nad bieżącą
działalnością Spółki, były m.in.:
- sprawy dotyczące zmian w składzie Zarządu Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego oraz z działalności za 2010r. ,
- ocena sytuacji Spółki oraz Grupy w 2010r.,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
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- zgoda uczestnictwo spółki w charakterze wspólnika w podmiocie mającym siedzibę
poza terytorium Rzeczypospolitej Polski,
- zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,
- przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- wyrażenie zgody na połączenie FAMUR S.A ze spółką Famur sp. z o.o.,
- monitorowanie wysokości zobowiązań z tytułu kredytów.
Uchwały Rady Nadzorczej miały charakter stanowiący, opiniujący i wnioskujący.
Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie
uchwał.

3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę
zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.
Głównymi tematami pracy Rady były:
 wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki i grupy,
 analiza kosztów, należności i zobowiązań,
 analiza zapasów,
 plan finansowy Spółki i grupy na 2011 r. oraz jego realizacja,
 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 r. oraz
sprawozdania finansowego grupy za 2011 r.,
 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.,
 opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
 analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
 zmiany w składzie Zarządu Spółki,
 omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu i
pracowników Spółki,
 ocena pracy Zarządu,
 analiza działalności firm konkurencyjnych,
 strategia rozwoju Spółki i grupy oraz jej realizacja,
 sytuacja w spółkach zależnych.
Rada Nadzorcza podejmowała także decyzje personalne.
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W dniu 24 maja 2011r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki pana
Adama Wojciechowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Z dniem 25 maja 2011r. rezygnację z Zarządu Spółki złożył Wiceprezes Zarządu pan
Szymon Jarno. Przyczyną rezygnacji było rozpoczęcie przez pana Szymona Jarno realizacji
nowych zadań związanych z wdrażaniem strategii Grupy Famur i rozwojem eksportu.
Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą.
W dniu 15 lipca 2011r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki pana Jarosława
Fotygę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki
wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd wielokrotnie
otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich
działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i
zawieranie istotnych transakcji.
W dniu 20 stycznia 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwałą nr 7,
zdecydowało o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki. Rada
Nadzorcza przedstawiała swoje rekomendacje i opinie na posiedzeniach. Rada składa się z
pięciu osób, a więc z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i w sprawach
należących do kompetencji komitetu, decyzje podejmowała kolegialnie. W Radzie
Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie
rachunkowości i finansów.
II.
SPRAWOZDANIE
RADY
NADZORCZEJ
Z
WYNIKÓW
OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA
2011 ROK.
1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2011 ROK I Z OCENY
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK.
Zgodnie z art. 382 § 3 K.s.h. oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i
dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd
sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 r.,
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i
finansowej Spółki na dzień 31.12.2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
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- sporządzone zostało zgodnie z 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 2011 roku,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 874.774.242,95 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk
netto z działalności kontynuowanej w kwocie 32.349.853,35 zł, z działalności
zaniechanej w kwocie 66.691.789,19 zł oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem
w kwocie 99.041.642,54 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
192.938.118,07 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
12.672.242,97 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 jednostkowe sprawozdanie, na które składa się:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.213.595
tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 128.698 tys. zł w tym z
działalności zaniechanej 23.868 tyś. zł, z działalności kontynuowanej 104.830 tyś. zł
oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 130.272 tyś. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 161.143
tys. zł;
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- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
75.771 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i
inne informacje objaśniające.
W ocenie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Rada
Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza wg
swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za 2011 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 2011 ROKU I OCENY SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się
z treścią jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres
sprawozdawczy tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., sporządzonego przez Zarząd i dokonała
jego 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. 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 2011 r.
3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2011 ROK.
FAMUR S.A. zakończyła 2011 rok zyskiem netto w wysokości 99.041.642,54 zł. Rada
Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do
podziału zysku Spółki za 2011 r., w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał
zapasowy.
Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje
propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2011 r.
III.

WNIOSKI

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegialny nadzór nad
działaniami Zarządu w roku obrotowym 2011 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z
Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz
zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z
działalności Spółki w 2011 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich
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działała Spółka w 2011 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza
wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:
· zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
· zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
2011 r.
· zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2011 r.
· zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za
20101 r.
· podjęcie uchwały przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
· udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2011 r.
IV.
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2011 DOKONANA
PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
W ubiegłym roku miało miejsce, które umocniły pozycję Spółki na rynku producenta
maszyn i urządzeń górniczych.
W marcu 2011 został uruchomiony nowy zakład produkcyjny w Katowicach. W 2011
roku dokonano również zakupu 85% akcji producenta kombajnów chodnikowych – Remag
S.A. Ponadto w 2011 roku Famur S.A. wypłacił swoim akcjonariuszom dywidendę w
wysokości 298,5 mln zł - dywidenda składała się z części pieniężnej oraz akcji Spółek Polska
Grupa Odlewnicza S.A. oraz Zamet Industry S.A. Wyłączone z grupy spółki, zadebiutowały
w październiku 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.
W dniu 02 listopada 2011 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował połączenie FAMUR S.A. ze
spółką zależną Famur Sp. z o.o.
W 2011 roku Spółka zrealizowała m.in. wdrożenie kompleksu ścianowego
przeznaczonego do wybierania niskich pokładów węgla z pełną diagnostyką i monitoringiem
istotnych parametrów pracy. Uruchomiono również Centrum Diagnostyczne, w którym
analizowane są dane o pracy kompleksu.
Sprzedaż FAMUR S.A. w 2011r. wzrosła o 23,7 mln zł osiągając poziom 332,0 mln
zł, co stanowi 8% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost przychodów wpłynęła
m.in. sprzedaż maszyn górniczych, która osiągnęła wartość 209,2 mln zł wykazując 27%
wzrost oraz sprzedaż usług związana z przejętą strukturą przedsiębiorstwa PEMUG, która
osiągnęła poziom 31,4 mln zł. W ramach pozostałej działalności największą część stanowi
sprzedaż węgla w ramach rozliczenia obligacji węglowych wyemitowanych przez Katowicki
Holding Węglowy S.A. 95% przychodów zostało zrealizowanych na krajowym rynku,
eksport w okresie 2011 roku wyniósł 5%. Zysk netto w 2011r. wyniósł 99,0 mln zł i był
wyższy o 31,8 mln zł od zysku wypracowanego w roku ubiegłym. Na jego poziom wpłynęły
otrzymane od spółek zależnych dywidendy w kwocie 101,2 mln zł (w tym 66,7 mln zł
dywidendy z działalności zaniechanej od Spółki PGO S.A.) Emitent otrzymał również
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dywidendę od Famur Sp. z o.o. w kwocie 6,56 mln zł. Na skutek połączenia Spółek Famur
S.A. i Famur Sp. z o.o. kwota ta nie została ujęta w rachunku zysków i strat, a bezpośrednio
zwiększyła kapitały własne Famur S.A.
W najbliższym okresie nie należy oczekiwać istotnych zmian w strukturze sprzedaży
FAMUR S.A. Głównym źródłem przychodów pozostanie sprzedaż maszyn i urządzeń dla
sektora górniczego. Dzięki zakupowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A.
Emitent jest w stanie oferować usługi w zakresie działalności projektowej, budowlanomontażowej i konstrukcyjnej. Segment ten będzie w dalszym ciągu rozwijany. W przypadku
realizacji kompleksowych dostaw FAMUR S.A. pełni na poziomie Grupy funkcję
koordynatora, nabywając poszczególne maszyny od swoich podmiotów zależnych. Wraz z
realizacją kolejnych kontraktów tego typu można spodziewać się wzrostu sprzedaży.
Kontrakty tego typu przed rokiem 2011 były charakterystyczne dla rynków eksportowych. W
roku ubiegłym również polscy producenci węgla dostrzegli korzyści takich rozwiązań m.in.
dzięki wydajnościom osiągniętym przez kompleks niski dostarczony przez Famur do
Katowickiego Holdingu Węglowego.
FAMUR S.A. w grupie kapitałowej sprawuje rolę koordynatora dostaw materiałów.
Grupa posiada zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia do produkcji - tak więc nie występuje
uzależnienie od jednego lub więcej dostawców.
Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki jest na zadowalającym poziomie. Wszelkie
zobowiązania publiczno-prawne oraz względem pracowników są regulowane terminowo.
Zaciągnięte kredyty obsługiwane są bez zakłóceń tj. kolejne raty kapitałowe jak również
odsetki płacone w okresach miesięcznych regulowane są na bieżąco. Źródła finansowania
działalności są zdywersyfikowane i w razie utraty jednego z nich w każdej chwili można
zastąpić je innym o porównywalnym poziomie kosztów.
Potrzeby inwestycyjne polskich kopalń oraz zapowiadane procesy prywatyzacyjne w
polskim górnictwie stwarzają spółce stabilne pole działania na najbliższe lata.
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, 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,
4. Wszystkie transakcje i pozostałe zdarzenia są bezzwłocznie ewidencjonowane w
prawidłowych kwotach, na odpowiednich kontach i we właściwym okresie
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obrachunkowym tak, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej,
6. Dostęp do aktywów i ewidencji jest możliwy jedynie za zgodą kierownictwa,
7. Zaewidencjonowane aktywa są fizycznie porównywane z rzeczywistym ich stanem
w oparciu o postanowienia prawa bilansowego, a w razie wystąpienia różnic
podejmowane są odpowiednie działania,
8. Opracowana jednolita polityka rachunkowości dla wszystkich spółek tworzących
grupę kapitałową,
9. Bieżąca aktualizacja polityki rachunkowości w oparciu o aktualne postanowienia
prawa bilansowego.
Pozycja oraz funkcjonowanie Grupy na rynkach zagranicznych są ściśle związane z
możliwościami rozwoju światowego górnictwa. W ostatnich latach można było
zaobserwować na świecie wzrost wydobycia węgla oraz powstanie nowych ośrodków
wydobywczych, głównie w Rosji, Indiach i Chinach, co stwarza szanse dla wzrostu eksportu.
Światowy kryzys spowodował ograniczenie wydatków inwestycyjnych oraz spowodował, iż
niektóre inwestycje zostały przesunięte w czasie. W perspektywie długoterminowej
wydobycie węgla powinno jednak wzrastać. Zagraniczni kontrahenci często szukają
kompleksowych rozwiązań do uzbrojenia ściany. Z tego też względu wartość kontraktów
zagranicznych z reguły znacznie przewyższa wartość kontraktów zawieranych na krajowym
rynku.
Grupa składa się z jednostki dominującej – FAMUR S.A. oraz spółek zależnych.
Każdy z podmiotów zależnych specjalizuje się w określonym profilu maszyn i urządzeń,
stanowi zatem uzupełnienie kompleksowej prezentowanej oferty. Dzięki dokonanym
akwizycjom Grupa Famur będzie obecna w kopalniach już w momencie przygotowywania
złoża do wydobycia, co pozwoli na lepsze poznanie warunków geologicznych pokładu
węglowego.
W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupa Famur realizowała
w 2011r. cele strategiczne:
• Umocniono w jednej grupie produkcyjnej kluczowych producentów kompletnego
systemu wydobywczego.
• Podejmowano działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej na
rynkach krajowym i eksportowym.
• Koordynowano politykę handlową na rynkach eksportowych w zakresie
identyfikacji potencjalnych zamówień i kontraktów, wspólnej polityki cenowej,
pozyskiwania finansowania oraz udziału w przetargach na dostawy kompleksów
ścianowych.
• Wzmocniono współpracę z zagranicznymi kontrahentami.
Wyniki FAMUR S.A. oraz spółek Grupy kolejny raz potwierdzają, że działalność
przez nie prowadzona jest działalnością wysoce rentową w dłuższym horyzoncie czasowym.
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Potrzeby inwestycyjne polskich kopalń oraz zapowiadane procesy prywatyzacyjne w
polskim górnictwie stwarzają dla spółek Grupy dobrą perspektywę na najbliższe lata.
Grupa Famur ma niskie wskaźniki zadłużenia oraz wysoką płynnością finansową.
Daje to podstawy do realizacji ambitnych planów rozwoju Grupy, obejmujących zarówno
inwestycje w moce wytwórcze, jak i akwizycje.
Prowadzone przez zarząd działania konsekwentnie zmierzają do utrzymania pozycji
FAMURU jako silnego podmiotu, będącego czołowym producentem i dostawcą
zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle
wydobywczym.
Podsumowanie:
Rada Nadzorcza, oceniając sytuację Spółki w minionym roku przeanalizowała
problemy, z jakimi borykała się Spółka i nie widzi żadnych przesłanek, które zagrażałyby
kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie wywiązywał się w 2011r. z
ciążących na nim obowiązków.
Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie
sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw
Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady odbywanych z udziałem Zarządu, a
także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Spółki oraz opinii i raportu
biegłego rewidenta. 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.

…………………………………
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