Sprawozdanie Rady Nadzorczej
FAMUR S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania
finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu
dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki
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I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W
2016 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 2016 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 2016 Rada Nadzorcza od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 23 czerwca
2016 r. działała w następującym składzie
1.
2.
3.
4.
5.

Tomasz Domogała
Czesław Kisiel
Jacek Osowski
Wojciech Gelner
Bogusław Galewski

W dniu 17 czerwca 2016 roku Pan Jacek Osowski złożył rezygnację z członkostwa w
Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2016 r. W dniu 24 czerwca
2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. powołało do Rady Nadzorczej
Spółki Panią Karolinę Blacha - Cieślik.
Od dnia 24 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza działała w
następującym składzie
1. Tomasz Domogała
2. Czesław Kisiel

3. Wojciech Gelner
4. Bogusław Galewski
5. Karolina Blacha - Cieślik

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
i Regulaminu Rady, w 2016 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 2016 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 2016 r. oraz jego realizacja,
 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
 ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2015 r. oraz sprawozdania
finansowego grupy za 2015 r.,
 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 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 służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki
wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd wielokrotnie
otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również
wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych
transakcji.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z
DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK.
1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2016 ROK I Z OCENY
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA 2016 ROK.
Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza
zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie
finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 r., obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej
i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za
rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.478.097.617,58 zł;
 rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 59.440.286,05 zł;
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 59.467.754,69 zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
50.494.665,25 zł;
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę 236.378.335,85 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, akceptuje
przedłożone skonsolidowane sprawozdanie, na które składa się:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.774.785.568,93 zł;
 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93.831.147,96 zł;
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 93.832.222,67 zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
102.982.032,23 zł;
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę 415.086.115,70 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 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 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 2016 ROKU I OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
FAMUR ZA 2016 ROK.
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada
Nadzorcza, zapoznała się z treścią:
 jednostkowego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 r.

3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA
2016 ROK.
FAMUR S.A. zakończyła 2016 rok zyskiem netto w wysokości 59.440.286,05 zł.
Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem
Zarządu, co do:
 przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016
roku w kwocie 59.440.286,05 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

III. WNIOSKI.
Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym
2016 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 2016 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich
działała Spółka w 2016 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 2016 r.,
b) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2016 r.,
c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej FAMUR za 2016 r.,
d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej FAMUR za 2016 r.,
e) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2016 r.

IV.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2016
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.
1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2016 r. wyniosły 1 029,7
mln zł wykazując 29% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. w
wartościach nominalnych o 228,8 mln zł. Wzrost sprzedaży był spowodowany głównie
realizacją kontraktów z kontrahentami ОАО Kopalnia Kyrgajska w Rosji, GE Power Sp. z o.o.
(Alstom Power Sp. z o.o.), TAURON Wydobycie S.A. oraz Polimeksem-Mostostal S.A,
Jastrzębska Spółka Węglowa. Zarówno sprzedaż krajowa jak i zagraniczna odnotowała
wysokie tempo wzrostu wobec roku poprzedniego, w wartościach bezwzględnych notując
wzrosty odpowiednio 141,5 mln zł oraz 87,3 mln zł. Istotny udział w kształtowaniu się
przychodów Grupy poza wyrobami gotowymi, dzierżawami oraz towarami i materiałami miała
sprzedaż części zamiennych, pozostałych produktów i usług.
Grupa w 2016 r. wypracowała zysk operacyjny na poziomie 113,7 mln zł, co stanowiło 11%
osiągniętych w tym okresie przychodów ze sprzedaży. Zysk na poziomie operacyjnym był
wyższy o 164% od wypracowanego w roku 2015 r., tj. w wartościach nominalnych o 70,6 mln

zł. Saldo pozostałej działalności w 2016 r. było ujemne i wyniosło -44,2 mln zł. Zysk netto
Grupy FAMUR przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego za rok 2016 wyniósł 93,8
mln zł wykazując wzrost o 41,9 mln zł, tj. o 80,6% w porównaniu z 2015 r. Na strukturę
przychodową pozostałej działalności operacyjnej wpływ miały głównie inne przychody
operacyjne (28,9 mln zł), w szczególności rozwiązanie rezerw z tytułu kar i grzywien (3,6 mln
zł), pozostałych rezerw (12,9 mln zł) a także przychody ze złomowania (5,6 mln zł) i
odszkodowania (14,5 mln). Natomiast struktura kosztowa pozostałej działalności głównie
obejmuje odpisy aktualizacyjne na zapasy (10,9 mln), koszt utworzonych rezerw (7,8 mln),
koszty napraw gwarancyjnych (17,5 mln) oraz poniesione koszty reklamacji (20,9 mln), koszty
demontażu zwróconych kombajnów.
Przychody ze sprzedaży FAMUR S.A. w 2016 r. wyniosły 776,1 mln zł wykazując 16%
wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. w wartościach nominalnych o
108,1 mln zł. FAMUR S.A. w 2016 r. wypracował zysk operacyjny na poziomie 70,5 mln zł,
co stanowiło 9% osiągniętych w tym okresie przychodów ze sprzedaży.
W grudniu 2016 r. został zainicjowany proces zmierzający do konsolidacji Grupy FAMUR
z Grupą KOPEX, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów synergii i optymalizacji.
Współpraca dwóch największych polskich producentów maszyn dla górnictwa daje realną
szansę na zbudowanie silnego, polskiego podmiotu, który będzie mógł skutecznie konkurować
ze światowymi liderami na rynku producentów maszyn górniczych. Zasoby wiedzy, jakimi
dysponuje FAMUR i KOPEX oraz wspólne doświadczenie i pozycja rynkowa dają szansę na
zbudowanie platformy umożliwiającej ekspansję eksportową. Konsolidacja pozwoli na lepsze
dopasowanie oferty do aktualnych potrzeb rodzimego górnictwa, optymalizacja procesów
produkcyjnych powinna dodatkowo poprawić strukturę kosztową i tym samym może być
realnym wsparciem dla spółek węglowych.
Długofalowym celem Grupy FAMUR jest stałe wzmacnianie pozycji Spółki na rynku
globalnym, a jednym z fundamentów strategii rozwojowej jest konsekwentna realizacja
programu ekspansji zagranicznej „GO GLOBAL”. FAMUR posiada znaczny potencjał i bogate
doświadczenie na rynkach zagranicznych. Od wielu lat rozwiązania Grupy wybierane są przez
klientów na całym świecie. Produkty pod marką FAMUR są obecne między innymi w krajach
Wspólnoty Niepodległych Państw, przede wszystkim w Rosji i Kazachstanie, na Bałkanach, w
Turcji, a także w Ameryce Południowej i w Azji.
W odpowiedzi na sytuację w krajowym sektorze górnictwa głębinowego FAMUR
dywersyfikuje nie tylko rynki zbytu, ale również rozszerza portfolio o produkty i usługi na
rzecz górnictwa odkrywkowego i branży energetycznej. Od 2015 roku w strukturze
przychodów ze sprzedaży Grupy FAMUR pojawiły się przychody z realizowanych przez
FAMUR FAMAK S.A. zleceń w ramach segmentu Urządzeń Przeładunkowych i Dźwignic (od
2016 roku w ramach segmentu Surface).

Priorytetem Grupy FAMUR jest stabilność finansowa i dywersyfikacja źródeł finansowania.
Źródła finansowania działalności są w dużym stopniu zdywersyfikowane i zabezpieczone – w
tym dzięki uruchomionemu w grudniu 2015 r. Programowi Emisji Obligacji. Sytuacja
finansowa Grupy FAMUR na koniec 2016 roku charakteryzowała się bezpieczną płynnością i
brakiem długu finansowego netto.

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.
Zarząd w swoich działaniach na bieżąco weryfikuje sytuację finansową Spółki i w sposób
efektywny zarządza posiadanym majątkiem.
Rada Nadzorcza monitoruje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem
stosowany w Spółce weryfikując między innymi podejmowanie przez Zarząd kluczowych
decyzji gospodarczych. Na podstawie regularnie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań
finansowych oraz ich analizy Rada Nadzorcza monitoruje również prawidłowość
identyfikowania przez Spółkę ryzyk gospodarczych i podejmowanie działań zmierzających do
zapobiegania potencjalnym ryzykom.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych cechują między innymi następujące elementy:
1. Transakcje przeprowadza się na podstawie ogólnej lub szczegółowej ich akceptacji
przez kierownictwo.
2. Dokumenty są sprawdzane, akceptowane i opisywane przez osoby odpowiedzialne
zarówno rachunkowo jak i merytorycznie.
3. Stosowane są ustalone przez kierownictwo procedury kontroli.
4. Opracowana jest jednolita polityka rachunkowości dla wszystkich spółek tworzących
grupę kapitałową.
5. Przeprowadzane są aktualizacje polityki rachunkowości w oparciu o aktualne
postanowienia prawa bilansowego.
W ocenie Rady Nadzorczej stosowany i nadzorowany przez Spółkę system kontroli
wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem umożliwia adekwatną identyfikację problemów i
zagrożeń i pozwala na podejmowanie działań zapobiegawczych.

3. PODSUMOWANIE.
Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby
kontynuowaniu działalności przez Spółkę. W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie
wywiązywał się w 2016 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.

