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I. SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY FAMUR 

Dane w tys. zł 

Skonsolidowany śródroczny rachunek zysków i strat Grupy FAMUR 

 od 
01.01.2019 

od 
01.01.2018 

od 
01.04.2019 

od 
01.04.2018 

 do 
30.06.2019 

do 
30.06.2018 

do 
30.06.2019 

do 
30.06.2018 

 
    

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 994 268 1 063 856 520 702 565 655 
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 897 540 992 782 482 706 515 191 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 96 728 71 074 37 996 50 464 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 702 655 846 419 362 962 444 549 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 661 256 786 524 348 077 406 696 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41 399 59 895 14 885 37 853 
III. Zysk brutto ze sprzedaży 291 613 217 437 157 740 121 106 
IV. Koszty sprzedaży 12 463 20 597 6 259 15 131 
V. Koszty ogólnego zarządu 72 288 80 336 36 891 43 468 
VI. Zysk na sprzedaży 206 862 116 504 114 590 62 507 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 39 576 33 994 27 796 19 265 
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 975 3 961 -98 1 974 
       2. Dotacje 674 - 673 - 
       3. Inne przychody operacyjne, w tym 37 927 30 033 27 221 17 291 
            rozwiązane odpisy aktualizujące należności 2 778 2 637 1 317 569 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 50 961 30 196 35 285 13 946 
       1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 217 570 17 379 586 
       2. Inne koszty operacyjne 31 744 29 626 17 906 13 360 
IX. Zysk z działalności operacyjnej 195 477 120 302 107 101 67 826 
X. Przychody finansowe 16 004 21 903 4 210 8 408 
     1. Dywidendy i udziały w zyskach 32 - 32 - 
     2. Odsetki 9 494 8 904 5 097 4 318 
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 41 18 25 2 
     4. Aktualizacja wartości inwestycji - 153 - 384 
     5. Inne 6 437 12 828 -944 3 704 
XI. Koszty finansowe 25 650 25 647 11 243 6 232 
     1. Odsetki 13 004 12 688 5 540 5 723 
     2. Aktualizacja wartości inwestycji 5 668 - 5 668 - 
     3. Inne 6 978 12 959 35 509 
XIII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podpo-
rządkowanych 

140 958 - 140 958 - 

XII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenia-
nych metodą praw własności 177 351 98 13 

XIV. Zysk brutto 326 966 116 909 241 124 70 015 
XV. Podatek dochodowy 41 165 17 454 21 131 11 057 
XVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 285 801 99 455 219 993 58 958 
XVII. Działalność zaniechana -1 687 -1 576 -1 585 -9 
XVIII. Zysk netto, w tym przypadający: 284 114 97 879 218 408 58 949 
XIX. akcjonariuszom podmiotu dominującego 283 931 89 637 218 408 56 849 
XX. akcjonariuszom niekontrolującym 183 8 242 - 2 100 
Zysk netto podstawowy na jedną akcję zwykłą 0,50 0,17 0,38 0,10 
Zysk netto rozwodniony na jedną akcję zwykłą 0,50 0,17 0,38 0,10 
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Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy FAMUR 

 od 
01.01.2019 

od 
01.01.2018 

od 
01.04.2019 

od 
01.04.2018 

 do 
30.06.2019 

do 
30.06.2018 

do 
30.06.2019 

do 
30.06.2018 

     
Zysk netto 284 114 97 879 218 408 58 949 

 
    

Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 8 016 -7 067 2 732 -5 893 
w kolejnych okresach sprawozdawczych:     
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 3 622 -2 990 3 200 -1 715 
Różnice kursowe z przeliczenia 5 083 -5 229 140 -4 615 
Zysk jednostek stowarzyszonych oraz  pozostałe - 445 - - 
Podatek dochodowy dotyczący innych pozostałych dochodów -689 707 -608 437 

     
Inne całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku -470 -1 822 -342 333 
w kolejnych okresach sprawozdawczych:     
Zyski (straty) aktuarialne -580 -2 249 -422 411 
Przeszacowanie w związku z reklasyfikacją do nieruchomości inwestycyjnych      
Podatek dochodowy dotyczący innych pozostałych dochodów 110 427 80 -78 

 
    

Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu 7 546 -8 889 2 390 -5 560 

 
    

Całkowite dochody ogółem 291 660 88 990 220 798 53 389 
przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 291 500 80 733 221 321 51 021 
przypadające udziałowcom niekontrolujacym 160 8 257 -523 2 368 
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Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy FAMUR 

 

Kapitał  
akcyjny 

Akcje 
własne  

Kapitał  
zapasowy 

Pozostałe  
kapitały  

rezerwowe  

Różnice kursowe  
z przeliczenia 

 jednostek  

Kapitał  
z aktualizacji 

 wyceny 

Zyski  
zatrzymane  

Kapitał przypadający  
akcjonariuszom  

niekontrolujacym  

Kapitał własny 
razem  

  
 

     
 

 

Stan na 01.01.2019 5 748 -3 796 512 114 502 -10 464 2 199 716 088 -37 222 1 587 360 

Zysk netto - - - - - - 283 931 183 284 114 
Inne całkowite dochody - - - - 5 082 1 701 787 -24 7 546 
Podział zysku - - 81 -180 - - 99 - - 
Utrata kontroli - - - - - - - -26 867 -26 867 
Wezwanie do wykupu - - - - - - -7 734 - -7 734 
Dywidenda - - -151 186 - - - -153 436 - -304 622 
Pozostałe - - - - - - 4 356 - 4 356 
Stan na 30.06.2019 5 748 -3 645 407 114 322 -5 382 3 900 844 091 -63 930 1 544 153 

 
         

Stan na 01.01.2018 5 594 -3 715 170 113 663 -82 2 130 599 195 114 316 1 549 983 

Zysk netto - - - - - - 89 637 8 242 97 879 
Inne całkowite dochody - - - - -5 230 -2 428 -1 246 16 -8 888 
Podział zysku   -10 564 954 - - 9 610 - - 
Emisja akcji 154 - - - - - - - 154 
Rozliczenie połączenia - - 81 195 - - - 163 127 -163 127 81 195 
Dywidenda - - - - - - -252 896 - -252 896 
Stan na 30.06.2018 5 748 -3 785 801 114 617 -5 312 -298 607 427 -40 553 1 467 427 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy FAMUR 

A k t y w a 
  

 Stan na Stan na 
30.06.2019 31.12.2018 

   
I. Aktywa trwałe 1 038 177 1 157 961 
      1. Wartości niematerialne, w tym: 265 639 272 202 
          - wartość firmy 222 006 222 038 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 581 567 600 959 
         2.1. Środki trwałe 546 835 562 547 
         2.2. Środki trwałe w budowie 34 732 38 412 
      3. Należności długoterminowe 25 620 61 766 
      4. Inwestycje długoterminowe 93 392 126 554 
          4.1. Nieruchomości 60 404 90 898 
          4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 32 958 35 626 
          4.3. Inne inwestycje długoterminowe 30 30 
       5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe) 1 446 2 113 
       6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70 513 94 367 
II. Aktywa obrotowe 2 092 271 1 721 593 
      1. Zapasy 401 780 352 484 
      2. Należności krótkoterminowe 851 438 1 010 929 
          2.1. Z tytułu leasingu 1 710 20 729 
          2.2. Z tytułu dostaw i usług  796 407 961 265 
          2.3. Z tytułu podatków, w tym:  26 583 17 921 
             2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 702 5 079 
          2.4. Pozostałe należności 26 738 11 014 
      3. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu 10 5 
      4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 20 396 30 264 
           4.1.Dotyczące jednostek w ramach grupy 14 016 22 263 
           4.2.Dotyczące pozostałych jednostek 6 380 8 001 
      5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 727 309 297 931 
      6. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe) 11 591 7 456 
      7. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 79 747 22 524 
A k t y w a  r a z e m 3 130 448 2 879 554 
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P a s y w a  
 

 Stan na Stan na 

30.06.2019 31.12.2018 
   

I. Kapitał własny 1 544 153 1 587 360 

      1. Kapitał zakładowy 5 748 5 748 
      2. Akcje własne -3 -3 
      3. Kapitał zapasowy 645 407 796 512 
      4. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 900 2 199 
      5. Pozostałe kapitały rezerwowe 114 322 114 502 
      6. Róźnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -5 382 -10 464 
      7. Zyski zatrzymane 844 091 716 088 
      A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 608 083 1 624 582 
      B. Kapitały przypadający akcjonariuszom niekontrolującycm -63 930 -37 222 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 566 870 1 274 263 

      1. Rezerwy na zobowiązania 111 931 147 391 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 528 17 743 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 42 690 50 976 
                 a) długoterminowa 30 026 32 741 
                 b) krótkoterminowa 12 664 18 235 
          1.3. Pozostałe rezerwy 63 713 78 672 
                 a) długoterminowe 7 253 7 457 
                 b) krótkoterminowe 56 460 71 215 
      2. Zobowiązania długoterminowe 463 788 519 942 
          2.1. Kredyty, pożyczki i obligacje 400 816 491 938 
          2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 59 946 20 829 
          2.3. Inne zobowiązania długoterminowe 3 026 7 175 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 956 772 571 963 
          3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 300 821 271 056 
          3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 17 163 19 885 
          3.3. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:  59 255 88 842 
             3.3.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 743 34 311 
          3.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 5 010 11 958 
          3.5. Kredyty, pożyczki i obligacje 131 563 51 640 
          3.6. Inne  442 960 128 582 
      4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe) 34 379 34 967 
III. Zobowiązania związane  bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone 
do zbycia 19 425 17 931 

P a s y w a  r a z e m 3 130 448 2 879 554 
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Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy FAMUR  

 

 
od 

01.01.2019 
od 

01.01.2018 

 
do 

30.06.2019 
do 

30.06.2018 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia  

  

  I. Zysk brutto 326 966 116 908 
  II. Korekty razem 62 045 -10 005 
     1. Amortyzacja 96 873 99 484 
     2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 490 -2 380 
     3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 658 8 757 
     4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -142 532 -5 750 
     5. Zmiana stanu rezerw -26 000 -4 660 
     6. Zmiana stanu zapasów -18 155 -64 817 
     7. Zmiana stanu należności 214 528 -64 112 
     8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych -22 565 22 378 
     9. Podatek dochodowy zapłacony -42 409 -9 060 
     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18 196 11 338 
     11. Inne korekty 1 353 -1 183 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 389 011 106 903 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
  I. Wpływy  198 350 74 092 
       1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 414 15 812 
       2. Z aktywów finansowych, w tym: 14 983 58 280 
               - zbycie aktywów finansowych 898 35 500 
               - dywidendy i udziały w zyskach 6 525 - 
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych 6 150 22 726 
               - odsetki 1 410 54 
       3. Inne wpływy inwestycyjne 181 953 - 
  II. Wydatki 129 212 88 413 
       1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 129 075 66 772 
       2. Na aktywa finansowe, w tym: 80 21 641 
               - nabycie aktywów finansowych - 6 424 
               - udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe 80 15 217 
       3. Inne wydatki inwestycyjne 57 - 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 69 138 -14 321 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
 I. Wpływy  200 145 1 974 
       1. Wpływy z  emisji dłużnych papierów wartościowych 200 000 - 
       2. Kredyty i pożyczki 15 1687 
       3. Inne wpływy finansowe 130 287 
  II. Wydatki  227 814 205 291 
       1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - 215 
       2. Spłaty kredytów i pożyczek 213 978 190 142 
       3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 5 876 8 286 
       4. Odsetki 6 619 6 342 
       5. Inne wydatki finansowe 1 341 306 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 669 -203 317 
Przepływy pieniężne netto, razem z działalności kontynuowanej 430 480 -110 735 

Przepływy pieniężne z działaności zaniechanej, dla których aktywa nie stanowią aktywów zaklasy-
fikowanych jako  przeznaczone do sprzedaży -784 226 

Przepływy pieniężne netto, razem 429 696 -110 509 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 429 378 -110 419 
      - zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych -318 316 
Środki pieniężne na początek okresu 297 931 681 762 
Środki pieniężne na koniec okresu 727 309 571 343 
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II. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE  

1. Informacje ogólne 

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie jednostkowe 
Spółki FAMUR S.A. (jednostka dominująca) oraz sprawozdania spółek zależnych. 
Okres objęty skonsolidowanym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019r.– 
30.06.2019r. 
Jednostką dominującą dla Famur S.A. jest TDJ Equity I sp. z o.o., a jednostką dominującą najwyższego 
szczebla TDJ S.A. 
Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy zakoń-
czony dnia 30 czerwca 2019 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 
30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku. Rachunek zysków i strat oraz noty do ra-
chunku zysków i strat obejmujące dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku oraz 
dane porównawcze za okres 3 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku, nie były przedmiotem 
przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 
 

2. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publi-
kacji przez Zarząd w dniu 29.08.2019r. 

3. Szacunki i subiektywna ocena 

3.1. Szacunki 

Sporządzenie skonsolidowane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego wymaga od Za-
rządu jednostki dominującej dokonania szacunków. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu 
o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia 
z przeszłości. W I półroczu 2019 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz me-
todologii szacowania w stosunku do danych przedstawionych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finan-
sowym za 2018 rok, które miałyby wpływ na okres bieżący. 

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” za-
twierdzonym przez Unię Europejską („MSR 34”).  

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowa-
nym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zatwierdzonym do 
publikacji w dniu 16 kwietnia 2019 roku. 

Niniejsze skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zało-
żeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na 
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. 

4.1. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy zostało przedstawione w polskich 
złotych PLN, które są również walutą funkcjonalną jednostki dominującej. Dla każdej z jednostek zależ-
nych ustalana jest indywidualnie waluta funkcjonalna i aktywa oraz zobowiązania danej jednostki są 
mierzone w tej walucie funkcjonalnej. Dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego w walucie prezentacji Grupy tj. w  PLN.  
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5. Podstawy konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej oraz sprawoz-
dania jednostek zależnych.  
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostka dominująca łączy sprawoz-
dania finansowe jednostki dominującej oraz jednostek zależnych poprzez zsumowanie poszczególnych 
pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. 
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolida-
cją podlegają włączeniom konsolidacyjnym. 
W celu zapewnienia prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacji finansowych 
na temat grupy kapitałowej w taki sposób jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą, 
dokonuje się: 

 wyłączenia wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależ-
nych oraz tej części kapitału własnego spółek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki 
dominującej, 

 identyfikacji niekontrolującego udziału w zyskach i stratach skonsolidowanych jednostek zależ-
nych za dany okres sprawozdawczy,  

 identyfikacji niekontrolującego udziału w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależ-
nych oddzielnie od udziału własnościowego jednostki dominującej w tych aktywach netto.  

Udział niekontrolujący w aktywach netto obejmuje: wartość udziałów niekontrolujących z dnia pierwot-
nego objęcia kontroli, obliczoną zgodnie z MSSF 3, oraz zmiany w kapitale własnym przypadające na 
udział niekontrolujący począwszy od dnia objęcia kontroli.  

6. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skonsolidowanego śródrocznego skróco-
nego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowa-
nego rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, z wyjąt-
kiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku i później. 
Grupa zastosowała po raz pierwszy MSSF 16 Leasing („MSSF 16”). Zgodnie z wymogami MSR 34 Śród-
roczna sprawozdawczość finansowa Grupa ujawniła opis rodzaju oraz skutki zmiany zasad (polityki) ra-
chunkowości w dalszej części tej noty. 
Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy 
w 2019 roku nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finan-
sowe Grupy. 

6.1. MSSF 16 - Leasing 

MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing („MSR 17”) oraz związane z nimi interpretacje. Standard określa 
zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasingu i wymaga, aby leasingobiorcy rozliczali 
większość umów leasingowych w ramach jednego modelu bilansowego. 
Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona w stosunku do 
MSR 17. Leasingodawcy będą nadal klasyfikować leasing jako operacyjny lub finansowy, stosując po-
dobne zasady jak w MSR 17. Dlatego też MSSF 16 nie miał wpływu na leasing, w którym Grupa jest 
leasingodawcą. 
Grupa posiada umowy leasingu (prawo wieczystego użytkowania gruntów, maszyny, pojazdy). Przed 
przyjęciem MSSF 16, Grupa klasyfikowała każdy z leasingów (jako leasingobiorca) na dzień rozpoczęcia 
okresu leasingu jako leasing finansowy lub operacyjny. Leasing był klasyfikowany jako finansowy, jeżeli 
zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu zostały przeniesione na 
Grupę. W przeciwnym razie leasing był klasyfikowany jako operacyjny. Leasing finansowy był kapitalizo-
wany w wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia okresu leasingu lub 
w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli była ona niższa od warto-
ści godziwej. Opłaty leasingowe były rozdzielane pomiędzy odsetki (ujęte jako koszty finansowe) 
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i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. W leasingu operacyjnym przedmiot umowy nie był akty-
wowany, a opłaty leasingowe były ujmowane jako koszty najmu w rachunku zysków i strat metodą li-
niową przez okres leasingu. 
Po przyjęciu MSSF 16 Grupa zastosowała jedno podejście do ujmowania i wyceny dla wszystkich umów 
leasingu, których jest leasingobiorcą, z wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i leasingu aktywów o ni-
skiej wartości. Grupa  ujęła zobowiązania z tytułu leasingu oraz aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
bazowego składnika aktywów. 
Grupa wdrożyła MSSF 16 z zastosowaniem zmodyfikowanej metody retrospektywnej, tj. z łącznym efek-
tem pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu pierwszego zastosowania. Grupa zdecydowała 
się skorzystać z praktycznego rozwiązania pozwalającego na stosowanie standardu tylko w odniesieniu 
do umów, które zostały wcześniej zidentyfikowane jako umowy leasingu zgodnie z MSR 17 w dniu pierw-
szego zastosowania. Grupa zdecydowała się również skorzystać ze zwolnień z tytułu ujęcia umów lea-
singowych, których okres leasingu w dniu rozpoczęcia wynosi 12 miesięcy lub krócej i które nie zawierają 
opcji zakupu („leasing krótkoterminowy”) oraz umów leasingowych, dla których bazowy składnik akty-
wów ma niską wartość („aktywa o niskiej wartości”). Ponadto Grupa skorzystała z następujących do-
puszczalnych praktycznych rozwiązań w odniesieniu do leasingów uprzednio sklasyfikowanych jako lea-
singi operacyjne zgodnie z MSR 17: 
• Grupa zastosowała jedną stopę dyskonta dla portfela leasingów o podobnych cechach, 
• Grupa zastosowała uproszczone podejście w odniesieniu do umów leasingu, których okres kończy 
się po upływie 12 miesięcy od dnia pierwszego zastosowania, polegające na ujęciu tych leasingów zgod-
nie z wymogami dotyczącymi krótkoterminowych umów leasingu oraz przedstawieniu kosztów z nimi 
związanych w ujawnieniu obejmującym poniesione koszty krótkoterminowych umów leasingowych, 
• Grupa wyłączyła początkowe koszty bezpośrednie z wyceny składnika aktywów z tytułu prawa do 
użytkowania w dniu pierwszego zastosowania.  

W wyniku wdrożenia MSSF 16 Grupa rozpoznała aktywa z tytułu prawa do użytkowania w wartości rów-
nej zobowiązaniom z tytułu leasingu. Średnioważona stopa dyskontowa przyjęta na moment pierwszego 
zastosowania standardu wyniosła 3,2%. 

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z sytuacji finansowej (zwiększenie) na dzień pierwszego zastosowania, 
tj. 1 stycznia 2019 roku: 
Rzeczowe aktywa trwałe: + 35 mln zł 
Nieruchomości inwestycyjne: + 24 mln zł 
Zobowiązania  z tytułu leasingu: +59 mln zł 
 
Poniżej przedstawiono nowe zasady rachunkowości Spółki po przyjęciu MSSF 16: 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
Grupa rozpoznaje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w dacie rozpoczęcia leasingu (tj. w dniu, kiedy 
bazowy składnik aktywów jest dostępny do użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyce-
niane są według kosztu, pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości, 
skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. Koszt aktywów 
z tytułu prawa do użytkowania obejmuje kwotę ujętych zobowiązań z tytułu leasingu, poniesionych po-
czątkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat leasingowych zapłaconych w dacie rozpoczęcia 
lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile Grupa nie ma wystar-
czającej pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, ujęte ak-
tywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane metodą liniową przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres użytkowania lub okres leasingu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają utra-
cie wartości. 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bie-
żącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe obejmują opłaty stałe 
(w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe, 



 

 Skonsolidowane Śródroczne Skrócone Sprawozdanie GK Famur za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku|  12 

zmienne opłaty, które zależą od indeksu lub stawki oraz kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach 
gwarantowanej wartości końcowej. Opłaty leasingowe obejmują również cenę wykonania opcji kupna, 
jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć jej wykonanie przez Grupę oraz płatności kar pienięż-
nych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość wypowiedzenia 
leasingu przez Grupę. Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stopy, są ujmowane 
jako koszty w okresie, w którym następuje zdarzenie lub warunek powodujący płatność.  
Przy obliczaniu wartości bieżącej opłat leasingowych Grupa stosuje krańcową stopę procentową leasin-
gobiorcy w dniu rozpoczęcia leasingu, jeżeli stopy procentowej leasingu nie można z łatwością ustalić. 
Po dacie rozpoczęcia kwota zobowiązań z tytułu leasingu zostaje zwiększona w celu odzwierciedlenia 
odsetek i zmniejszona o dokonane płatności leasingowe. Ponadto wartość bilansowa zobowiązań z ty-
tułu leasingu podlega ponownej wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany zasadniczo sta-
łych opłat leasingowych lub zmiany osądu odnośnie zakupu aktywów bazowych. 

Leasing krótkoterminowy i leasing aktywów o niskiej wartości 
Grupa stosuje zwolnienie z ujmowania leasingu krótkoterminowego do swoich krótkoterminowych 
umów leasingu (tj. umów, których okres leasingu wynosi 12 miesięcy lub krócej od daty rozpoczęcia i nie 
zawiera opcji kupna). Grupa stosuje również zwolnienie w zakresie ujmowania leasingu aktywów o ni-
skiej wartości w odniesieniu do leasingu o niskiej wartości. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu krótko-
terminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości ujmowane są jako koszty metodą liniową przez okres 
trwania leasingu. 

Istotne osądy i szacunki przy określaniu okresu leasingu umów z opcjami przedłużenia 
Spółka ustala okres leasingu jako nieodwołalny okres leasingu, łącznie z okresami objętymi opcją prze-
dłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że opcja zostanie zrealizowana, oraz 
okresami objętymi opcją wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że 
opcja nie zostanie wykonana.  

6.2. Pozostałe 

Interpretacja KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego 
Interpretacja wyjaśnia sposoby ujmowania i wyceny podatku dochodowego zgodnie z MSR 12, jeżeli 
istnieje niepewność związana z jego ujęciem. Nie dotyczy ona podatków ani opłat nieobjętych zakresem 
MSR 12, ani też nie obejmuje wymogów dotyczących odsetek i kar związanych z niepewnym ujmowa-
niem podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy w szczególności: 
- odrębnego uwzględniania przez jednostkę przypadków niepewnego traktowania podatkowego; 
- założeń czynionych przez jednostkę co do kontroli ujęcia podatku przez organy podatkowe; 
- sposobu, w jaki jednostka ustala dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawę 
opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe; 
- sposobu, w jaki jednostka uwzględnia zmiany faktów i okoliczności. 
Jednostka musi ustalić, czy rozpatruje każde niepewne ujęcie podatkowe osobno, czy też łącznie z jed-
nym lub większą liczbą innych niepewnych ujęć. Należy postępować zgodnie z podejściem, które lepiej 
przewiduje rozwiązanie niepewności. 
Interpretacja nie ma istotnego wpływu na skonsoldiowane śródroczne skrócone sprawozdanie finan-
sowe Grupy. 

Zmiany do MSSF 9: Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą 
Zgodnie z MSSF 9 instrument dłużny może być wyceniony według zamortyzowanego kosztu lub według 
wartości godziwej przez inne całkowite dochody, pod warunkiem, że umowne przepływy pieniężne to 
wyłącznie spłaty kapitału i odsetki od niespłaconej kwoty głównej (kryterium SPPI), a instrument jest 
utrzymywany w ramach odpowiedniego modelu biznesowego dla tej klasyfikacji. Zmiany do MSSF 9 pre-
cyzują, że składnik aktywów finansowych spełnia kryterium SPPI bez względu na zdarzenie lub okolicz-
ność, która powoduje przedterminowe rozwiązanie umowy i niezależnie od tego, która strona płaci lub 
otrzymuje uzasadnioną rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy.  
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Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

Zmiany do MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu 
Zmiany do MSR 19 precyzują, że w przypadku zmiany, ograniczenia lub rozliczenia programu w trakcie 
rocznego okresu sprawozdawczego, jednostka jest zobowiązana do ustalenia bieżącego kosztu usługi za 
pozostałą część okresu po zmianie, ograniczeniu lub rozliczeniu programu, przy zastosowaniu założeń 
aktuarialnych wykorzystanych do ponownej wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu 
określonych świadczeń, odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach programu oraz aktywa pro-
gramu po tym zdarzeniu. Jednostka jest również zobowiązana do określenia odsetek netto za pozostałą 
część okresu po zmianie, ograniczeniu lub rozliczeniu programu przy użyciu zobowiązania (składnika ak-
tywów) netto z tytułu określonych świadczeń odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach pro-
gramu i aktywa programu po tym zdarzeniu oraz stopę dyskontową zastosowaną do ponownej wyceny 
zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. 
Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsię-
wzięciach 
Zmiany precyzują, że jednostka stosuje MSSF 9 do długoterminowych udziałów w jednostce stowarzy-
szonej lub wspólnym przedsięwzięciu, do których nie stosuje się metody praw własności, ale co do za-
sady stanowi część inwestycji netto jednostki w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu 
(udziały długoterminowe). Wyjaśnienie to jest istotne, ponieważ sugeruje, że oczekiwany model strat 
kredytowych w MSSF 9 ma zastosowanie do takich udziałów długoterminowych.  
Zmiany precyzują również, że stosując MSSF 9 jednostka nie bierze pod uwagę strat jednostki stowarzy-
szonej lub wspólnego przedsięwzięcia ani żadnych strat z tytułu utraty wartości inwestycji netto w jed-
nostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, które wynikają ze stosowania MSR 28 Inwestycje 
w jednostkach stowarzyszonych. 
Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 

- MSSF 3 Połączenia jednostek 
Zmiany wyjaśniają, że gdy jednostka uzyskuje kontrolę nad jednostką, która jest wspólnym działaniem, 
stosuje wymogi dotyczące połączenia jednostek realizowanego etapami, w tym dokonując ponownej 
wyceny uprzednio należących do niej udziałów we wspólnym działaniu według wartości godziwej. W ten 
sposób jednostka przejmująca dokonuje ponownej wyceny wszystkich uprzednio należących do niej 
udziałów we wspólnym działaniu. 
Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 
Zmiany precyzują, że strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim współ-
kontroli, może uzyskać wspólną kontrolę nad wspólnym działaniem, w którym działalność wspólnego 
działania stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją w MSSF 3. W takich przypadkach uprzednio posia-
dane udziały we wspólnym działaniu nie podlegają ponownej wycenie. 
Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

- MSR 12 Podatek dochodowy 
Zmiany precyzują, że skutki podatkowe wynikające z wypłaty dywidend są bardziej bezpośrednio zwią-
zane z przeszłymi transakcjami lub zdarzeniami, które doprowadziły do uzyskania zysków podlegających 
podziałowi, niż z wypłatami na rzecz właścicieli. W związku z tym jednostka ujmuje skutki podatkowe 
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wypłaty dywidend w wyniku finansowym, innych całkowitych dochodach lub kapitale własnym w zależ-
ności od tego, gdzie jednostka ujęła te przeszłe transakcje lub zdarzenia. 
Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 
Zmiany precyzują, że jednostka traktuje wszelkie pożyczki pierwotnie zaciągnięte w celu wytworzenia 
dostosowywanego składnika aktywów jako część pożyczek ogólnych, gdy zasadniczo wszystkie działania 
niezbędne do przygotowania tego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży są 
zakończone. 
Zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Grupy. 
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, 
która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.  
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7. Schemat Grupy Kapitałowej Famur na dzień 30.06.2019r. 

 Uwaga: kolorem zielonym zaznaczono spółki z siedzibą za granicą.
*) podmioty nie są spółkami zależnymi
Źródło:  Grupa Famur,  Grupa Primetech

WAMAG 
Sp. z o.o. w likwidacji w 

upadłości 

PT. KOPEX MINING 
CONTRACTORS 

Dżakarta/Indonezja

RELT
Sp. z o.o.

EX - COAL 
Sp. z o.o.

(dawniej KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o)

K - Construction
Sp. z o.o. (dawniej: Kopex

Construction Sp. z o.o.)

FAMUR Finance & 
Restructuring Sp. z o.o.

(dawniej:  Kopex  Finance & 
Restructuring sp.z o.o.) 

KOPEX MIN - FITIP AD
w likwidacji
Nisz/Serbia

86,51%

KOPEX MIN DOO 
Nisz/Serbia

100%

4,01%
KOPEX MIN-LIV DOO 

Nisz/Serbia

95,99%

A.C.N. 001 891 729 
Pty Ltd. w likwidacji
Argenton/Australia 

(do 08.09.2016  Waratah 
Engineering)  

100%

Taian KOPEX Coal Mining 
Equipment Service Co. 

Ltd. Taian/Chiny

OOO FAMUR - SIBIR  
Nowokuźnieck/Rosja 

(dawniej: OOO KOPEX - SIBIR) 

100%

Shandong Tagao Mining 
Equipment 

Manufacturing Co. Ltd.  
(Chiny) 

50%

100%

Anhui Long Po Electrical 
Corporation Ltd. (Chiny) *

20%

POLSKIE MASZYNY 
GÓRNICZE S.A.

FAMUR INSTITUTE  
sp. z o.o.

OOO FAMUR ROSJA

FAMUR
FINANCE sp. z o.o. 

TOO FAMUR 
KAZACHSTANDAMS GmbH 

FAMUR  FAMAK  S.A.

FUGO Sp. z o.o (dawniej 
FUGO Zamet sp.z o.o.)

PEMUG Sp. z o.o FUGO S.A.

FAMAK INDIA Private 
Limited (dawniej FAMUR 
INDIA MINING SOLUTIONS 

Private Limited )

SKW Biuro Projektowo-
Techniczne sp. z o.o.

Biuro Projektów i 
Realizacji Inwestycji 

SEPARATOR 
sp z o.o.

FAMUR INVEST 
sp. z o.o. 

100%

100%

95%

100% 51%

100% 100% 100%

99%

100%

100%

100%100% 100%

99%

MINING EQUIPMENT 
FINANCE sp. z o.o.

100%

POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA 
S.A. * STADMAR Sp. z o.o. * FM IM J. S. CZERNYCH Rosja * CTG GLINIK OOO Rosja *

33,33% 50% 50%

100% Śląskie Towarzystwo 
Wiertnicze „DALBIS” 

Sp. z o.o.

PBSZ1
Sp. z o.o.

PRIMETECH S.A. 
(dawniej: KOPEX S.A. )

65,82%

100%

Hansen Sicherheitstechnik 
AG Monachium /Niemcy

ELGÓR + HANSEN
S.A.

16,40%

83,60%

KOPEX AFRICA (Pty) Ltd. 
Benoni k/Johannesburga/ RPA 

(do 24.06.2015 HANSEN AND GENWEST 
Pty Ltd)

100%
AIR RELIANT 

(Pty) Ltd. Benoni 
k/Johannesburga/RPA

HANSEN and GENWEST 
(Pty) Ltd. Benoni 

k/ Johannesburga/RPA

100%

74,90%

49%

100%

100%100%100%100%

100%

5%

DE ESTATE
Sp. z o.o.  

(dawniej: FAMUR ESTATE 
Sp. z o.o.)

100%

Biuro Projektowe
Biprocemwap sp. z o.o.

99,9%

0,1%
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8. Wykaz jednostek objętych konsolidacją na dzień 30.06.2019r. 

nazwa jednostki metoda konsolidacji 
FAMUR S.A. pełna 

FAMUR FAMAK S.A. pełna 

PEMUG sp. z o.o. pełna 

POLSKIE MASZYNY GÓRNICZE S.A. pełna 

FUGO sp. z o.o.  pełna 

FUGO S.A. pełna 

FAMUR FINANCE sp. z o.o. pełna 

FAMUR INVEST sp. z o.o. pełna 

PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) pełna 

K-CONSTRUCTION sp. z o.o. (dawniej KOPEX CONSTRUCTION sp. z o.o.) pełna 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.* pełna 

RELT sp. z o.o. pełna 

HANSEN SICHERHEITSTECHNIK AG (Niemcy) pełna 

ELGÓR+HANSEN S.A. pełna 

KOPEX AFRICA (Pty) Ltd (RPA) pełna 

HANSEN and GENWEST (Pty) Ltd (RPA) pełna 

KOPEX MIN (Serbia) pełna 

KOPEX MIN-LIV (Serbia) pełna 

PT KOPEX MINING CONTRACTORS (Indonezja) pełna 

FAMUR SIBIR (Rosja) (dawniej KOEPEX SIBIR) pełna 

OOO Famur (Rosja) pełna 

TOO Famur (Kazachstan) pełna 

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS sp. z o.o. pełna 

EX-COAL sp. z o.o. pełna 

TAIAN KOPEX COAL MINING EQUIPMENT SERVICE Co. Ltd (Chiny) pełna 

AIR RELIANT (Pty) Ltd (RPA) pełna 

FAMUR FINANCE & RESTRUCTURING sp. z o.o. (dawniej Kopex FINANCE & RESTRUCTURING sp. z o.o.) pełna 

PBSZ1 sp. z o.o. pełna 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Separator sp. z o.o. pełna 

DE Estate sp. z o.o. pełna 

MINING EQUIPMENT FINANCE sp. z o.o.** praw własności 

* - spółka została sprzedana poza Grupę z dniem 20.05.2019, dane finansowe spółki uwzględnione 
w kosnolidacji obejmują rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pienięznych za okres 
od początku roku do dnia sprzedaży spółki. 
* *- spółka stowarzyszona 
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9. Segmenty działaności oraz działaność zaniechana 

9.1. Segmenty branżowe 

Głównymi produktami Grupy FAMUR są maszyny i urządzenia wchodzące w skład kompleksu ściano-
wego, kombajny chodnikowe, przenośniki taśmowe wraz z wyposażeniem uzupełniającym, które wcho-
dzą w skład segmentu Underground oraz urządzenia przeładunkowe i dźwignice, które wraz z usługą 
kompleksowej budowy górniczych wyciągów szybowych tworzą segment Surface.  W związku z przeję-
ciem kontroli nad Grupą Primetech (dawniej Kopex) oraz integracją obu struktur, Grupa FAMUR począw-
szy od drugiego półrocza 2017 r. wyodrębniła dwa nowe segmenty: Elektryka i Usługi Górnicze. Poniżej 
przedstawiono charakterystykę poszczególnych segmentów. 

Segment Underground  
obejmuje produkcję i świadczenie usług związanych z poniższymi produktami: 

 Kompleksy ścianowy, 
 Kompleksy chodnikowe, 
 Systemy transportu.  

Segment Surface  
obejmuje 

 Roboty dołowe polegające na montażu maszyn i urządzeń oraz kompleksowej budowie górni-
czych wyciągów szybowych, 

 Produkcję i świadczenie usług w zakresie urządzeń przeładunkowych i dźwignic, 
 Świadczenie usług projektowych, budowlanych i konstrukcyjnych w zakresie szeroko rozumia-

nego przemysłu górniczego. 

Segment Elektryka 
obejmuje 

 Projektowanie i produkcję aparatury elektrycznej zasilającej oraz łączeniowej. 
 Projektowanie i produkcję podzespołów elektronicznych, 
 Projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, 
 Realizację przemysłowych systemów automatyki, 
 Opracowanie projektów technicznych systemów i urządzeń, 
 Integrację systemów zasilania i automatyki. 

Segment Usługi Górnicze 
obejmują 

 Usługi wykonawcze budownictwa górniczego, w tym: 
- głębienie nowych szybów z powierzchni i z poziomów, 
- pogłębianie istniejących szybów z powierzchni i z poziomów, 
- wyposażenie szybów w zbrojenie szybowe, urządzenia przyszybowe, rurociągi, kable, 
- kompleksowe modernizacje górniczych wyciągów szybowych, 
- wykonawstwo zbiorników urobku i zbiorników retencyjnych, 
- roboty remontowe obudowy szybowej i wlotów, wyposażenia szybów, zbiorników urobko-

wych. 
- drążenie wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych. 
 Usługi projektowe budownictwa górniczego, w tym: dokumentacja koncepcyjna oraz projek-

towa (techniczna, technologiczna, wykonawcza, powykonawcza), 
 Usługi wiertnicze, w tym wiercenia powierzchniowe oraz wiercenia podziemne. 

 
Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego. 
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za okres od 1.1.2019 do 30.06.2019 Underground Surface Elektryka Usługi  
górnicze 

Razem 

Przychody ze sprzedaży  668 280 145 145 63 696 117 147 994 268 
kraj 455 798 60 563 42 733 103 947 663 041 
eksport 212 482 84 582 20 963 13 200 331 227 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i mate-
riałów 421 943 133 116 45 071 102 525 702 655 

Zysk brutto na sprzedaży 246 337 12 029 18 625 14 622 291 613 

Koszty zarządu i sprzedaży 53 281 14 967 9 515 6 988 84 751 
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu) 193 056 -2 938 9 110 7 634 206 862 

Pozostałe przychody operacyjne     39 576 

Pozostałe koszty operacyjne     50 961 
Zysk z działalności operacyjnej         195 477 

Przychody finansowe     16 004 

Koszty finansowe     25 650 
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podpo-
rządkowanych wycenianych metodą praw własności      177 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych     

140 958 

Zysk brutto         326 966 

Podatek dochodowy     41 165 

Działalność zaniechana     -1 687 

Zysk netto          284 114 

 

za okres od 1.1.2018 do 30.06.2018 Underground Surface Elektryka Usługi  
górnicze 

Razem 

Przychody ze sprzedaży  721 692 164 462 41 223 136 479 1 063 856 
kraj 494 622 71 406 25 234 119 395 710 657 
eksport 227 070 93 056 15 989 17 084 353 199 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia-
łów 550 626 154 195 22 735 118 863 846 419 

Zysk brutto na sprzedaży 171 066 10 267 18 488 17 616 217 437 

Koszty zarządu i sprzedaży 75 115 9 821 8 150 7 847 100 933 

Zysk na sprzedaży (wynik segmentu) 95 951 446 10 338 9 769 116 504 

Pozostałe przychody operacyjne     33 994 

Pozostałe koszty operacyjne     30 196 
Zysk z działalności operacyjnej         120 302 

Przychody finansowe     21 903 

Koszty finansowe     25 647 

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podpo-
rządkowanych wycenianych metodą praw własności      351 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych     

- 

Zysk brutto         116 909 

Podatek dochodowy     17 454 

Działalność zaniechana     -1 576 
       
       
 

      

Zysk netto          97 879 
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9.2. Segmenty geograficzne 

Grupa prowadzi działalność na terenie Polski, Rosji, Unii Europejskiej i państw pozostałych.  
W tabeli poniżej zaprezentowano informacje dotyczące rynków zbytu Grupy, niezależnie od kraju po-
chodzenia sprzedawanych produktów lub usług. 

  Za okres od 1.1.2019 do 30.06.2019 Za okres od 1.1.2018 do 30.06.2018 
Polska 663 041 710 657 
Rosja i WNP 202 248 179 864 
Unia Europejska 90 713 118 350 
Pozostałe kraje europejskie 920 12 855 
Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) 37 346 42 130 
Razem 994 268 1 063 856 

Eksport razem 331 227 353 198 
Kraj 663 041 710 658 

 
9.3. Działalność zaniechana 

W Grupie Famur zidentyfikowano działalność zaniechaną. Grupa zaniechała działalności na rynkach: 
serbskim, indonezyjskim, działalności produkcyjnej dla rynku budowlanego a także w zakresie obrotu 
węglem.  

Rachunek Zysków i Strat 

Działalność zaniechana 
Za okres Za okres 

1.1.2019 – 30.06.2019 1.1.2018 – 30.06.2018 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 422 22 697 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 781 21 094 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 641 1 603 
Koszty sprzedaży 1 238 728 
Koszty ogólnego zarządu 4 170 3 000 
Zysk (strata) na sprzedaży  -1 767 -2 125 
Pozostałe przychody operacyjne 774 746 
Pozostałe koszty operacyjne 681 408 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -1 674 -1 787 
Przychody finansowe 189 259 
Koszty finansowe 80 51 
Zysk (strata) brutto -1 565 -1 579 
Podatek dochodowy 122 -3 
Zysk netto, w tym przypadający: -1 687 -1 576 

akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 687 -1 183 
 

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

Działalność zaniechana 
Za okres Za okres 

1.1.2019 – 31.06.2019 1.1.2018 – 31.06.2018 
Przepływy z działalności operacyjne 344 133 
Przepływy z działalności inwestycyjnej -652 131 
Przepływy z działalności finansowej -54 -95 
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej, razem -362 169 
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10. Przychody z umów z klientami 

10.1. Wybrane zasady rachunkowości 

Tabela poniżej przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwier-
ciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin płatności oraz nie-
pewność przychodów i przepływów pieniężnych. 

za okres od 1.1.2019 do 30.06.2019 Underground Surface Elektryka Usługi górnicze 

Region geograficzny     
Polska 455 798 60 563 42 733 103 947 
Rosja i WNP 186 860 10 256 5 132 - 
 Unia Europejska 3 813 73 700 - 13 200 
Pozostałe kraje europejskie 294 626 - - 
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia) 21 515 - 15 831 - 

Przychody z umów z klientami ogółem 668 280 145 145 63 696 117 147 

Przychody ujęte metodą stopnia zaawansowania 383 717 119 691 11 254 103 646 

Pozostałe przychody 284 563 25 454 52 442 13 501 

Przychody segmentu razem 668 280 145 145 63 696 117 147 

 

za okres od 1.1.2018 do 30.06.2018 Underground Surface Elektryka Usługi górnicze 

Region geograficzny     
Polska 494 622 71 407 25 234 119 395 
Rosja i WNP 174 914 4 550 399 - 

 Unia Europejska 19 294 81 803 170 17 083 
Pozostałe kraje europejskie 6 152 6 703 - - 
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia) 26 710 - 15 420 - 

Przychody z umów z klientami ogółem 721 692 164 463 41 223 136 478 

Przychody ujęte metodą stopnia zaawansowania 393 930 131 611 - 125 449 

Pozostałe przychody 327 762 32 852 41 223 11 029 

Przychody segmentu razem 721 692 164 463 41 223 136 478 

 
  Stan na  30.06.2019 Stan na  31.12.2018 

Aktywa z tytułu umów 277 382 328 511 

Otrzymane zaliczki 108 726 97 973 
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11. Zatrudnienie i koszty zatrudnienia 

W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu w osobach i wynagrodzeniach 
w Grupie (z uwzględnieniem Zarządu): 

  
Za okres  

1.1.2019 – 30.06.2019 
Za okres  

1.1.2018 – 30.06.2018 
Pracownicy umysłowi 1 763 2 094 
Pracownicy fizyczni 3 260 3 194 
Pracownicy na urlopach wychowawczych 9 10 
Razem 5 032 5 298 

 

  Za okres  
1.1.2019 – 30.06.2019 

Za okres  
1.1.2018 – 30.06.2018 

Grupa poniosła następujące koszty zatrudnienia: 215 526 194 229 
   

Wynagrodzenia 167 001 156 966 
Składki na ubezpieczenie społeczne 37 792 31 074 
Inne świadczenia pracownicze  10 733 6 189 

 

12. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują ogół przychodów i kosztów nie związanych bezpo-
średnio ze zwykłą działalnością operacyjną, a wywierających wpływ na wynik finansowy (głównie: od-
szkodowania, reklamacje, naprawy gwarancyjne). 
12.1. Inne przychody operacyjne 

 Za okres  
1.1.2019 - 30.06.2019 

Za okres  
1.1.2018 - 30.06.2018 

rozwiązane rezerwy 1 035 8 168 
   -  na zobowiązania  - 947 
   -  na kary i grzywny  - 356 
   -  na ryzyko procesowe  - 2 785 
   -  na naprawy gwarancyjne  - 3 118 
   -  na świadczenia pracownicze 183 663 
   -  pozostałe 852 299 
pozostałe 36 892 21 865 
   - rozwiązane odpisy aktualizujące należności 2 778 2 632 
   - rozwiązane odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe  - 2 755 
   - odzyski ze zwrotów, demontażu aktywów trwałych 6 1 337 
   - złomowanie 6 717 7 483 
   - odszkodowania 24 566 3 026 
   - inne  2 825 4 632 
Inne przychody operacyjne, razem 37 927 30 033 

 
12.2. Inne koszty operacyjne 

 Za okres  
1.1.2019 - 30.06.2019 

Za okres  
1.1.2018 - 30.06.2018 

utworzone rezerwy 4 562 4 180 
   - na ryzyko procesowe  - 425 
   - na naprawy gwarancyjne 1 196 135 
   - na świadczenia pracownicze  500 153 
   - pozostałe ryzyka 2 866 3 467 
pozostałe 27 182 25 446 
   - koszty napraw 16 458 12 362 
   - koszty reklamacji  - 4 543 
   - koszty demontażu, likwidacji środków trwałych 2 346 3 483 
   - kary, grzywny, odszkodowania 4 330 2 461 
   - darowizny 53 20 
   - złomowanie 2 232 1 255 
   - inne  1 763 1 322 
Inne koszty operacyjne, razem 31 744 29 626 
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12.3. Aktualizacja wartości aktywów 

 Za okres  
1.1.2019 - 30.06.2019 

Za okres  
1.1.2018 - 30.06.2018 

   utworzenie odpisu aktualizującego zapasy 12 746 85 
   utworzenie odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe 6 471 97 
   utworzone odpisy aktualizujące należności  - 388 
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, razem 19 217 570 

 

13. Przychody i koszty finansowe 

13.1. Przychody finansowe 

 Za okres 1.1.2019 - 
30.06.2019 

Za okres 1.1.2018 - 
30.06.2018 

Przychody finansowe  z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 32  - 
Odsetki 9 494 8 904 
Zysk ze zbycia inwestycji 41 19 
Aktualizacja wartości inwestycji  - 152 
Inne 6 437 12 828 
     dodatnie różnice kursowe  - 5 098 
     rozliczanie kontraktów terminowych 3 125 4 974 
     sprzedaż wierzytelności 134 322 
     pozostałe 3 178 2 434 
Przychody finansowe, razem 16 004 21 903 

 
13.2. Koszty finansowe 

 Za okres 1.1.2019 - 
30.06.2019 

Za okres 1.1.2018 - 
30.06.2018 

Koszty finansowe z tytułu odsetek 13 004 12 688 
Aktualizacja wartości inwestycji 5 668  - 
Inne koszty finansowe 6 978 12 959 
     rozliczanie kontraktów terminowych  - 4 015 
     ujemne różnice kursowe  1 228  - 
     utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące  - 252 
     prowizje 2 026 3 579 
     opłaty i gwarancje bankowe 1 084 904 
     pozostałe 2 640 4 209 
Koszty finansowe, razem 25 650 25 647 
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14. Podatek dochodowy 

14.1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat Za okres 1.1.2019 - 30.06.2019 Za okres 1.1.2018 - 30.06.2018 
Podatek dochodowy 41 165 17 454 
   - podatek dochodowy za okres bieżący 28 534 16 665 
   - podatek dochodowy odroczony 12 631 789 

 

Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
14.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

  
Stan na 

30.06.2019 
Stan na 

31.12.2018 
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 91 209 104 074 

odniesionych na wynik finansowy 91 157 103 137 
 - świadczenia na rzecz pracowników 7 453 7 394 
 - straty odliczane za lata poprzednie 10 112 8 422 
 - niewypłacone wynagrodzenia 1 433 1 255 
 - zobowiązania odsetkowe 495 159 
 - niezrealizowane różnice kursowe 729 42 
 - odpisy aktualizujące majątek niefinansowy 9 418 8 598 
 - odpis aktualizujący majątek finansowy 37 306 34 224 
 - rezerwa na naprawy gwarancyjne 3 181 2 966 
 - rozliczenie leasingu 1 386 13 563 
 - włączenie do konsolidacji 99 - 
 - niezafakturowane koszty do sprzedaży 489 4 613 
 - rezerwa na węgiel i deputat dla emerytów 3 116 3 161 
 - straty na kontraktach długoterminowych 73 -38 
 - rezerwy na pozostałe koszty - 477 
 - aktywo z tyt. różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych - 5 638 
 - zezwolenie SSE (niewykorzystana część) 5 470 9 997 
 - inne 10 397 2 666 
odniesionych na całkowite dochody 52 937 
 - wycena aktuarialna 52 937 

 
14.3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

  Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

Stan rezerwy na podatek odroczony na koniec okresu, razem 26 224 27 450 

odniesionej na wynik finansowy 24 621 26 870 
 - rozliczenie leasingu 4 833 7 801 
 - kary i odszkodowania 495 223 
 - odsetki i prowizje dotyczące kredytów 445 70 
 - rezerwa z tyt. różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych 2 915 - 
 - dodatnie różnice kursowe 883 748 
 - wynik na kontraktach długoterminowych 8 952 10 065 
 - inne 6 098 7 963 
odniesionej na kapitał własny 1 603 580 
 - przejście Famur Famak na MSR i wycena środków trwałych wg wartości godziwej 290 - 
 - zabezpieczenia przepływów pieniężnych (rachunkowość zabezpieczeń) - 580 
 - inne 1 313 - 
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15. Zysk przypadający na jedną akcję 

Dla wyliczenia zysku na 1 akcję zwykłą, za liczbę akcji przyjęto średnią ważoną liczby akcji zwykłych wy-
stępujących w ciągu danego okresu. 

  od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.04.2019 
do 30.06.2019 

od 01.04.2018 
do 30.06.2018 

Zysk netto z działalności kontynuowanej dla celów wyli-
czenia zysku na jedną akcję 

285 801 99 455 219 993 58 953 

Zysk netto dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję 284 114 97 879 218 408 58 949 

Średnioważona liczba akcji 574 763 212 564 096 573 574 763 212 568 701 480 
     

Zysk netto na jedną akcję zwykłą dla działalności konty-
nuowanej (w PLN) 0,50 0,18 0,38 0,10 

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,50 0,17 0,38 0,10 

     
Zysk netto rozwodniony na jedną akcję zwykłą dla dzia-
łalności kontynuowanej (w PLN) 0,50 0,18 0,38 0,10 

Zysk netto rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,50 0,17 0,38 0,10 

 

16. Wartości niematerialne 

16.1. Zestawienie wartości niematerialnych 

  Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 
koszty zakończonych prac rozwojowych 8 605 3 693 
wartość firmy 222 006 222 038 
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 3 062 1223 
inne wartości niematerialne 31 966 45 248 
Wartości niematerialne, razem 265 639 272 202 
   

16.2. Tabela ruchów wartości niematerialnych 

  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
wartość początkowa (brutto) na początek okresu 384 894 
umorzenie i odpisy na początek okresu 112 692 
wartość księgowa (netto) na początek okresu 272 202 
zwiększenia 6 933 
zmniejszenia -4 167 
amortyzacja -6 611 
odpisy (zmniejszenie "+", zwiększenie "-") -2 718 
wartość księgowa (netto) na koniec okresu 265 639 
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17. Rzeczowe aktywa trwałe 

17.1. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych 

  Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 77 273 61 996 
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 208 725 239 061 
urządzenia techniczne i maszyny 252 047 250 459 
środki transportu 6 482 5 770 
inne środki trwałe 2 308 5 261 
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 546 835 562 547 

 
17.2. Tabela ruchów rzeczowych aktywów trwałych 

  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
wartość początkowa (brutto) na początek okresu 1 447 869 
umorzenie i odpisy na początek okresu 885 322 
wartość księgowa (netto) na początek okresu 562 547 
zwiększenia 125 321 
zmniejszenia -52 117 
amortyzacja -81 258 
odpisy (zmniejszenie "+", zwiększenie "-") -7 658 
wartość księgowa (netto) na koniec okresu 546 835 

 

18. Nieruchomości inwestycyjne 

18.1. Warrtość nieruchomości inwestycyjnych 

W  Grupie występują nieruchomości inwestycyjne w postaci gruntów i budynków na łączną wartość 
netto 60 404 tys. PLN.  
Poniżej przedstawiono tabelę ujawniającą wartość nieruchomości inwestycyjnych.  

  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
wartość księgowa (netto) na początek okresu 90 898 
zwiększenia 24 769 
zmniejszenia -55 263 
wartość księgowa na koniec okresu 60 404 

 
Zwiększenia w kwocie 24 mln zł związane są z zastosowaniem od 01.01.2019r. MSSF 16 i dotyczą prawa 
do korzystania z aktywów w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów. 
Pozostałe ruchy na nieruchomościach inwestycyjnych są głównie efektem reklasyfikacji rzeczowych ak-
tywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. 
 

19. Zapasy 

19.1. Wartość zapasów i odpisy aktualizujące wartość zapasów 

Zapasy Stan na  30.06.2019 Stan na  31.12.2018 

materiały 210 693 146 716 

półprodukty i produkty w toku 123 872 136 316 

produkty gotowe 33 703 30 657 

towary 33 512 38 795 

razem 401 780 352 484 

 
Zmiana stanu odpisów aktualizujacych wartość zapasów Stan na  30.06.2019 
Stan na początek okresu 40 014 
zwiększenia 12 652 
zmniejszenia -5 617 
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu 47 049 
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20. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

20.1. Wartość należności krótkoterminowych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości 

Należności krótkoterminowe 
  Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 
Należności krótkoterminowe netto, razem  851 438 1 010 929 
odpisy aktualizujące wartość należności  135 960 138 381 
Należności krótkoterminowe brutto, razem 987 398 1 149 310 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 
  Za okres 1.1.2019 - 30.06.2019 
Stan na początek okresu 138 381 
zwiększenie odpisu (utworzenie) 4 437 
zmniejszenie odpisu (rozwiązanie) -6 858 
Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec okresu 135 960 

Należności z tytułu dostaw i usług (przeterminowane brutto) z podziałem na należności niespłacone 
w okresie: 
  Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 
do 1 miesiąca 47 260 45 710 
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 20 855 25 949 
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 22 003 20 222 
powyżej 6 miesięcy do 1 roku 27 455 25 926 
powyżej 1 roku 92 805 122 431 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  210 378 240 238 
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  130 778 133 204 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  79 600 107 034 

 

21. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania 

  Stan na 30.06.2019  Stan na 31.12.2018 
Aktywa spółek zależnych przeznaczonych do zbycia 17 060 18 020 
Nieruchomości 62 687 4 504 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, razem 79 747 22 524 
Zobowiązania spółek zależnych przeznaczonych do sprzedaży 19 425 17 931 

 

Spółki, których aktywa zostały zakwalifikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży: 
K-Construction sp. z o.o. 
Kopex MIN (Serbia) 
Kopex MIN-LIV (Serbia) 
PT Kopex Mining Contractors (Indonezja) 
Wzrost aktywów trwałych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży w wysokości w 67 mln zł 
wynikał z reklasyfikacji z rzeczowych aktywów trwałych i z wartości inwestycyjnych w wyniku pdwzięcia 
działań zmierzających do sprzedaży tych aktywów.  
W I półroczu 2019 dokonano zmniejszenia wartości aktywów trwałych zakwalifikowanych jako przezna-
czone do sprzedaży o kwotę 8 mln zł do wysokości wartości godziwej wynikającej z zawartych przed-
wstępnych umów sprzedaży. 
 

22. Dywidenda 

Dnia 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywi-
dendy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,53 zł (304 622 055,88 zł razem). 
Dzień dywidendy ustalono na 10 lipca 2019 r. a wypłatę zrealizowano 22 lipca 2019 r. 
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23. Rezerwy 

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
stan na początek okresu  32 741 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe 11 946 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 5 333 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze 15 462 
stan na koniec okresu 30 026 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe 10 166 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 3 895 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze 15 965 

 

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
stan na początek okresu  18 235 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe 2 428 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 1 665 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze 14 142 
stan na koniec okresu 12 164 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe 2 141 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 1031 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze 8 992 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych 
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
stan na początek okresu  7 457 
   - gwarancje i reklamacje 1 837 
   - na kary 5 620 
stan na koniec okresu 7 253 
   - gwarancje i reklamacje 7 211 
   - na kary 42 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych 
  od 01.01.2019 do 30.06.2019 
stan na początek okresu  71 215 
   - gwarancje i reklamacje 8 160 
   - rezerwa na ryzyko podatkowe 22 560 
   - na kary 18 320 
   - rezerwa na pozostałe koszty 22 175 
stan na koniec okresu 56 460 
   - gwarancje i reklamacje 9 544 
   - rezerwa na ryzyko podatkowe 22 370 
   - na kary 9 748 
   - rezerwa na pozostałe koszty 14 798 

 

24. Kredyty, pożyczki i obligacje 

24.1. Wybrane zasady rachunkowości 

Kredyty i otrzymane pożyczki w momencie początkowego ujęcia ujmowane są w wartości godziwej, 
a następnie  według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, za wy-
jątkiem zobowiązań krótkoterminowych, które ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty. 
Zobowiązanie krótkoterminowe to ta część kredytu i odsetki, których płatność przypada w okresie do 
12 miesięcy. Kredyt w rachunku bieżącym zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, niezależnie od 
okresu na jaki została zawarta umowa i kiedy przypada ostateczny termin jego spłaty. 
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30.06.2019 

Kredytodawca / Pożyczkodawca Siedziba Kwota 
umowy Termin spłaty Wa-

luta 

Zaangażowanie 
kapitałowe na 
dzień w TPLN 

Oprocentowa-
nie Zabezpieczenia 

Obligacje serii B   200 000 2024-06-27 PLN 200 000 WIBOR + marża   
Umowa restrukturyzacyjna - Transza A   185 000 2022-03-31 PLN 185 000 WIBOR + marża   
Obligacje serii A   108 000 2020-01-13 PLN 108 000 WIBOR + marża Weksle własne in blanco, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa 100 000 2020-11-30 PLN   WIBOR + marża Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, Pełnomocnictwo do 
rachunków bankowych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Industrial and Commercial Bank of 
China (Europe) S.A. Oddział w Polsce Warszawa 80 000 2022-05-12 PLN   WIBOR + marża Hipoteka umowna na nieruchomościach, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa 50 000 2020-09-30 PLN   WIBOR + marża Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Pełnomocnictwo do 
rachunków bankowych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław 50 000 2021-02-28 PLN   WIBOR + marża Hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w 
trybie art.777 KPC 

Santander Bank Polska S.A. Warszawa 50 000 2021-02-23 PLN   WIBOR + marża Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji w trybie art.777 KPC 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Warszawa 50 000 2020-12-03 PLN   WIBOR + marża Hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Zastawy rejestrowe na maszy-

nach, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 40 000 2021-02-22 PLN   WIBOR + marża 
Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z ubezpieczenia, Weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, Pełnomocnictwo do rachunków bankowych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 
KPC 

Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław 25 000 2019-10-30 PLN 2 552 WIBOR + marża Hipoteka umowna wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach 
wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa 25 000 2020-02-11 PLN 829 WIBOR + marża 
Weksel in blanco, Hipoteka umowna wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia , Zastaw rejestrowy na zapasach 
wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Cesja generalna wierzytelności przyszłych, Oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Warszawa 20 000 2020-12-03 PLN   WIBOR + marża Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w 

trybie art.777 KPC 
mBank S.A. Warszawa 15 000 2020-01-10 PLN   WIBOR + marża Hipoteka umowna wraz z cesją praw z ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Bank Millennium S.A. Warszawa 10 000 2020-02-24 PLN 7 263 WIBOR + marża 
Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Poręczenie FAMUR 
FAMAK S.A. , Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC, Oświadczenie Famur Famak o 
poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

BOŚ Bank S.A. Warszawa 5 500 2019-08-24 PLN 2 054 WIBOR + marża Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową faktoranta, Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami banko-
wymi faktoranta 

KUKE Finance S.A. Warszawa 4 000 bezterminowo PLN 2 278 WIBOR + marża Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową faktoranta , Pełnomocnictwo do rachunku bankowego faktoranta 
prowadzonego w BGK , Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

DAMS GmbH Velbert, 
Niemcy 2 477 2019-12-31 EUR 10 533 EURIBOR + 

marża   

Santander Bank Polska S.A. Warszawa 1 500 2019-11-30 PLN 342 WIBOR + marża Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się eg-
zekucji w trybie art.777 KPC 

odsetki naliczone na dzień bilansowy         13 528     
Razem         532 379     
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31.12.2018 

Kredytodawca / Pożyczkodawca Siedziba Kwota 
umowy 

Termin 
spłaty 

Wa-
luta 

Zaangażowanie 
kapitałowe na 
dzień w TPLN 

Oprocentowa-
nie Zabezpieczenia 

Umowa restrukturyzacyjna  Transza B  209 820 2021-12-31 PLN 210 001 WIBOR + marża 
Zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych. Zastaw   rejestrowy na zbiorze rzeczy rucho-
mych i praw. Hipoteki na nieruchomościach, Zastawy finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych, Po-
ręczenie inwestora 

Umowa restrukturyzacyjna  Transza A  185 000 2022-03-31 PLN 185 000 WIBOR + marża  
Obligacje serii A   108 000 2020-01-13 PLN 108 000 WIBOR + marża Weksle własne in blanco, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa 100 000 2020-11-30 PLN - WIBOR + marża Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, Pełnomocnictwo do 
rachunków bankowych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Industrial and Commercial Bank of 
China (Europe) S.A. Oddział w Polsce Warszawa 80 000 2019-05-12 PLN - WIBOR + marża Hipoteka umowna na nieruchomościach, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

BGŻ BNP Paribas S.A. Warszawa 50 000 2020-09-30 PLN - WIBOR + marża Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Pełnomocnictwo do ra-
chunków bankowych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław 50 000 2021-02-28 PLN - WIBOR + marża Hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egze-
kucji w trybie art.777 KPC 

Santander Bank Polska S.A. Warszawa 50 000 2021-02-23 PLN - WIBOR + marża Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Warszawa 50 000 2020-12-03 PLN - WIBOR + marża Hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Zastawy rejestrowe na maszynach, 

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC 

Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 40 000 2021-02-22 PLN - WIBOR + marża 
Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Weksel własny in blanco wraz z de-
klaracją wekslową, Pełnomocnictwo do rachunków bankowych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 
art.777 KPC 

BGŻ BNP Paribas S.A. Warszawa 25 000 2020-02-11 PLN 1 288 WIBOR + marża Weksel in blanco, Hipoteka umowna + cesja praw z polisy, Zastaw rejestrowy na zapasach + cesja praw z polisy, Ce-
sja generalna wierzytelności przyszłych, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław 25 000 2019-10-30 PLN 2 538 WIBOR + marża Hipoteka umowna + cesja praw z polisy, Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach + cesja praw z polisy, 
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Warszawa 20 000 2020-12-03 PLN - WIBOR + marża Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egze-

kucji w trybie art.777 KPC 
mBank S.A. Warszawa 15 000 2019-01-11 PLN 3 413 WIBOR + marża Hipoteka umowna+cesja praw z polisy, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

Bank Millennium S.A. Warszawa 10 000 2020-02-24 PLN 8 325 WIBOR + marża Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach + cesja praw z polisy, Poręczenie FAMUR FAMAK S.A.,Oświadczenie 
Klienta o poddaniu sie egzekucji, Oświadczenie Famur Famak o poddaniu się egzekucji  

BOŚ BANK S.A. Warszawa 5 500 2019-08-24 PLN 2 679 WIBOR + marża Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową faktoranta oraz pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachun-
kami bankowymi faktoranta 

KUKE FINANCE S.A. Warszawa 4 000 2019-12-31 PLN 1 582 WIBOR + marża 
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową faktoranta oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego faktoranta 
prowadzonego w BGK jak również oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzy-
telności wynikających z umowy faktoringu w trybie art. 777 kpc 

DAMS GmbH Velbert,  
Niemcy 2 477 2019-12-31 EUR 10 651 EURIBOR + 

marża 
 

Santander Bank Polska S.A. Warszawa 1 500 2019-11-30 PLN 433 WIBOR + marża Hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, Oświadczenie o poddaniu się egze-
kucji w trybie art.777 KPC 

odsetki naliczone na dzień bilansowy     9 668   
Razem         543 578     
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25. Zabezpieczenia na majątku Grupy 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie 
Rodzaj aktywów stanowiących zabezpieczenie Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 
Nieruchomości 152 888 112 352 
Środki trwałe  21 143 82 095 
Zapasy 17 941 15 769 
Zastaw na zbiorze rzeczy ruchomych i praw 671 116 601 
Razem 192 643 326 817 

 

26. Zobowiązania warunkowe 

  Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 
Zobowiązania warunkowe 305 548 311 280 

    - udzielone gwarancje, w tym: 203 807 226 149 
           - przetargowe 18 096 18 211 
           - dobrego wykonania kontraktu 124 180 141 559 
           - pozostałe 61 531 66 379 
    - poręczenia i weksle na rzecz instytucji finansowych - 5 990 
    - wykup wierzytelności 101 741 78 025 
    - pozostałe - 1 116 

 

27. Obligacje 

27.1. Obligacje serii A 

W styczniu 2016 roku Spółka Famur S.A. wyemitowała w ramach programu obligacji zabezpieczonych  
transzę A o wartości nominalnej 108 milionów złotych. Obligacje te są oprocentowane według zmiennej 
stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla każdego 6-cio miesięcznego 
okresu rozliczeniowego.  
Obligacje zarejestrowane w depozycie zostały oznaczone kodem ISIN PLFAMUR00038. Datą emisji Obli-
gacji serii A jest 12 stycznia 2016 r. Datą wykupu Obligacji serii A jest dzień 13 stycznia 2020 r. 
 
27.2. Obligacje serii B 

W czerwcu 2019 roku Spółka Famur S.A. wyemitowała w ramach programu obligacji zabezpieczonych  
transzę B o wartości nominalnej 200 milionów złotych. Obligacje te są oprocentowane według zmiennej 
stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla każdego 6-cio miesięcznego 
okresu rozliczeniowego.  
Obligacje zarejestrowane w depozycie zostały oznaczone kodem ISIN PLFAMUR00053. Datą emisji Obli-
gacji serii B jest 27 czerwca 2019 r. Datą wykupu Obligacji serii B jest dzień 27 czerwca 2024 r. 
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27.3. Wskaźniki finansowe dotyczące emisji obligacji serii B 

Dane skonsolidowane do wyliczenia wskaźników finansowych 
lp. pozycja   
1 Kredyty, pożyczki i obligacje długoterminowe 400 816 
2 Kredyty, pożyczki i obligacje krótkoterminowe 131 563 
3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 727 309 
4 Kapitał własny 1 544 153 
5 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 42 690 
6 Pozostałe rezerwy 63 713 
7 Suma bilansowa 3 130 448 
8 EBITDA za 6 m-cy 2019r. 292 350 
9 EBITDA za 12 m-cy 2018r. 491 424 
10 EBITDA za 6 m-cy 2018r. 219 786 
11 EBITDA narastająca za 12 m-cy na dzień 30.06.2019r. (11=9-10+8) 563 988 

 
Wyliczenie wskaźników finansowych na 30 czerwca 2019 roku 

Nazwa wskaźnika Poziom wskaźnika Formuła 
Wskaźnik Kapitalizacji (WK)  52,7% (4+5+6)/7 * 100% 
Wskaźnik Zadłużenia (WZ) -0,35 (1+2-3)/11 

 
27.4. Zmiana prezentacji obligacji serii A 

W ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Grupa zaprezentowała obligacje serii A w kategorii 
„Inne zobowiązania”. Grupa uznała, że prezentacja obligacji w pozycji „Kredyty i pożyczki” będzie bar-
dziej przydatna dla zrozumienia jej sytuacji finansowej, ze względu na odsetkowy charakter tych zobo-
wiązań. W związku z powyższym obligacje serii A ujęto w niniejszym sprawozdaniu finansowym w pozycji 
„Kredyty i pożyczki” odpowiednio przekształcając dane porównawcze celem zachowania porównywal-
ności danych.  
Poniżej przedstawiono wartości zmienionych pozycji na dzień 31.12.2018r. 

Pozycja sprawozdania z sytuacji finansowej Było Jest 
Kredyty i pożyczki długoterminowe 383 938 491 938 
Inne zobowiązania długoterminowe 115 175 7 175 

 

28. Instrumenty Finansowe 

28.1. Wybrane zasady rachunkowości 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 
Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których 
jest możliwe ich oszacowanie: 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkotermi-
nowe kredyty bankowe. Wartość bilansowa takich instrumentów jest zbliżona do ich wartości 
godziwej z uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów. 

 Należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe. Wartość bilansowa takich 
instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter. 

 Otrzymane pożyczki i kredyty bankowe. Wartość bilansowa takich  instrumentów jest zbliżona 
do ich wartości godziwej z uwagi na zmienny, oparty na stopach rynkowych charakter ich opro-
centowania. 

Instrumenty finansowe typu swap na stopę procentową (zwany dalej IRS) są ujmowane początkowo 
według wartości godziwej  skorygowanej o koszty transakcyjne, a następnie na każdy dzień bilansowy 
według wartości godziwej, przy czym efekt wyceny ujmowany jest bieżąco w rachunku zysków i strat. 
Wartość godziwa pochodnych instrumentów  finansowych typu forward zabezpieczających kursy walut 
jest oszacowana  dla składnika aktywów na poziomie 2 jako dane wejściowe inne niż ceny notowane, 
które są obserwowalne w odniesieniu dla danego składnika. Przyszłe przepływy pieniężne wycenia się 
w oparciu o kursy wymiany z kontraktów forward w oparciu o uzyskany kurs wymiany forward na koniec 
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okresu sprawozdawczego. Instrumenty finansowe mają określony (umowny) termin i dlatego podlegają 
wycenie na każdy okres sprawozdawczy. Podmiot dominujący stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Ob-
jęte są nią kontrakty forward, które zgodnie z przyjętymi zasadami są efektywne. 
Hierarchia instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej. 
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej można zakwalifikować do następujących modeli 
wyceny:  

 Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych akty-
wów i zobowiązań,  

 Poziom 2: dane wejściowe, inne niż ceny kwotowane użyte w Poziomie 1, które są obserwo-
walne dla danych aktywów i zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub pośrednio 
(np. są pochodną rezerw),  

 Poziom 3: dane wejściowe niebazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wej-
ściowe nieobserwowalne). 

28.2. Zestawienie instrumentów pochodnych  

Instrumenty pochodne 
Planowana data  

realizacji 

Wartość przyszłych 
przepływów  

pieniężnych wg kursu 
terminowego 

Wartość rynkowa 
na dzień 

30.06.2019 
Zabezpieczane ryzyko 

Forward - sprzedaż EUR III kwartał 2019 44 149 43 191 walutowe 
Forward - sprzedaż EUR IV kwartał 2019 170 592 167 819 walutowe 
Forward - sprzedaż EUR I kwartał 2020 116 445 114 635 walutowe 
Forward - sprzedaż EUR IV kwartał 2020 1 660 1 625 walutowe 
Forward - zakup EUR II kwartał 2020 243 231 walutowe 
Forward - sprzedaż USD III kwartał 2019 3 553 3 512 walutowe 
Forward - sprzedaż USD IV kwartał 2019 1 077 1 065 walutowe 
IRS I kwartał 2020 108 000 108 190 stopy procentowej 
Razem   445 719 440 268   
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29. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 
Dane dotyczące Rachunku zysków i strat dotyczą okresu od 01.01.2019 do 30.06.2019, a dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej obejmują dane na dzień 
30.06.2019 

  przychody ze 
sprzedaży 

przychody fi-
nansowe 

sprzedaż 
środków 
trwałych 

pozostałe 
przychody 

zakup mate-
riałów i usług 

koszty finan-
sowe 

zakup środ-
ków trwałych 

pozostałe 
koszty należności pożyczki 

udzielone zobowiązania pożyczki za-
ciągnięte 

TDJ Equity I Sp. z o.o - - - - - - - - - - - - 
jednostki zależne od Famur SA 1 413 - 2990 16 957 - - - 3 909 10 619 14 405 55 
jednostki stowarzyszone 8 683 - - 279 - - - 94 - 2 11 319 
pozostałe jednostki powiązane 564 - - - 54 068 - 373 9 28 439 - 1 268 - 

razem 1 985 683 2 990 16 55 304 - 373 9 32 442 10 619 15 675 11 374 
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30. Sprzedaż akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. 

Z dniem 20 maja 2019 r. Spółka Primetech poinformowała o zawarciu pomiędzy Primetech, jego spółką 
zależną PBSZ1 („Sprzedający") a Jastrzębską Spółką Węglową S.A , Umowy Rozporządzającej Sprzedaży 
Akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. ("Umowa").  Na podstawie zawartej Umowy Sprzedający 
zbyli na rzecz Kupującego pakiet akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A ("PBSz"), wynoszący łącznie 
4 430 476 akcji o łącznej wartości nominalnej 13 025 599,44 zł, stanowiący 95,01% kapitału zakładowego 
i uprawniający do wykonywania 4 430 476 głosów na Walnym Zgromadzeniu PBSz, stanowiących 95,01% 
ogółu głosów na tym Walnym Zgromadzeniu PBSz  („Pakiet"). Łączna cena sprzedaży za Pakiet wyniosła 
204 mln zł.   
W wyniku przeprowadzonej transakcji Primetech S.A. dokonała przedterminowej spłaty całkowitego za-
dłużenia z tytułu transzy B wraz z odsetkami.  
 
W związku ze sprzedażą akcji spółki PBSz Grupa rozpoznała wynik na utracie kontroli. 

    
łączna cena sprzedaży Pakietu 204 000 
aktywa netto spółki zależnej 87 479 
udziały niedające kontroli 26 867 
koszty transakcyjne 2 430 
Wynik na utracie kontroli 140 958 

 
Poniżej zaprezentowano wartość aktywów netto spółki zależnej ujęte w wyniku na utracie kontroli. 

    
aktywa trwałe 80 202 
aktywa obrotowe 101 126 
rezerwy 11 811 
zobowiązania 82 038 
aktywa netto spółki zależnej 87 479 

 

31. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech 

W czerwcu 2019 Grupa ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  Primetech S.A. 
W wyniku planowanego wezwania Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 5 335 474 
akcje spółki Primetech za cenę 1,45 zł za jedną akcję.  
W skonsolidowanym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 
czerwca 2019 roku, ogłoszenie wezwania nie miało wpływu na rachunek zysków i start, oraz miało wpływ 
na sprawozdanie z sytuacji finansowej, który zaprezentowano poniżej: 

    
"Inne zobowiązania" 7 734 
"Zyski zatrzymane" -7 734 
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32. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 W dniu 6 sierpnia 2019 roku Famur S.A. ogłosił przetarg na zbycie wszystkich udziałów spółki 
zależnej DE Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której aktywa reprezentują nieru-
chomości zbędne do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy. Ostateczna data składania 
ofert została ustalona na 22 listopada 2019 roku a wybór najkorzystniejszej oferty na 20 – 22 
grudnia 2019 roku. Wszystkie aktywa sprzedane do spółki zależnej DE Estate spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością zostały zaprezentowane w bilansie w pozycji „Aktywa trwałe zakla-
syfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”.  

 W dniu 21 sierpnia 2019 roku spółka Primetech S.A. zapoznała się z pismem, dotyczącym od-
mowy dokonania przez JSW wypłaty kwoty 5 000 000 zł, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., która została zatrzymana przez Kupującego na okres 3 
miesięcy od daty zawarcia Umowy Rozporządzającej Sprzedaży Akcji Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów S.A. W powołanym piśmie Kupujący wskazał m.in., że wskaźnik EBITDA osiągnięty przez 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A za rok 2018 był niższy od wartości warunkującej wypłatę 
kwoty zatrzymanej. O planowanej dacie rozliczenia zatrzymanej kwoty gwarancyjnej Grupa in-
formowała w raportach bieżących z dnia 20 maja 2019 r. JSW w przesłanym do Primetech S.A. 
piśmie wskazało równocześnie na gotowość omówienia zaistniałej sytuacji na stosownym spo-
tkaniu. Zarząd Primetech S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Kupują-
cego i zaprezentowaną przez niego argumentacją, równocześnie wskazuje, iż zamierza podjąć 
dalsze rozmowy w tym zakresie z JSW, natomiast w przypadku ich niepowodzenia rozważy pod-
jęcie stosownych kroków prawnych. 
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Katowice, dnia 29 sierpnia 2019r. 
 
 
………………………………………………………….. 
Podpis osoby odpowiedzialnej 
za sporządzenie sprawozdania finansowego 

Marcin Pietrzak 
 
 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Famur S.A. 

Mirosław Bendzera …………………………………………………………. 

Beata Zawiszowska …………………………………………………………. 

Dawid Gruszczyk …………………………………………………………. 

Tomasz Jakubowski …………………………………………………………. 

Waldemar Łaski …………………………………………………………. 

Adam Toborek …………………………………………………………. 
 
 
 
 
Podpisy złożone elektronicznie 
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