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I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FAMUR S.A. 

 

Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat (w tys. zł) 

 Nota 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 

      
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
   i materiałów, w tym: 

8,9 653 293 677 155 357 241 354 181 

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów  627 761 629 115 344 000 324 695 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  25 532 48 040 13 241 29 486 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

 418 517 529 323 223 742 266 819 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  404 006 490 127 216 552 241 108 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  14 511 39 196 7 190 25 711 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   234 776 147 832 133 499 87 362 

IV. Koszty sprzedaży  6 334 17 109 5 165 12 921 
V. Koszty ogólnego zarządu  45 584 46 122 25 147 29 186 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   182 858 84 601 103 187 45 255 
VII. Pozostałe przychody operacyjne  36 849 16 790 29 045 10 577 
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  624 3 269 -394 2 981 
       2. Inne przychody operacyjne, w tym: 10 36 225 13 521 29 439 7 596 
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności  7 130 2 096 5 810 550 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  45 875 20 033 29 993 9 139 
       1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  12 485 - 11 142 - 
       2. Inne koszty operacyjne 11 33 390 20 033 18 851 9 139 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   173 832 81 358 102 239 46 693 
X. Przychody finansowe  18 129 14 457 14 397 7 162 
     1. Dywidendy i udziały w zyskach  4 050 2 075 4 050 2 075 
     2. Odsetki  6 790 6 807 3 666 3 712 
     3. Zysk ze zbycia inwestycji  4 612 - 4 612 -30 
     4. Inne 12 2 677 5 575 2 069 1 405 
XI. Koszty finansowe  32 654 17 378 25 986 4 857 
     1. Odsetki  9 864 8 788 4 873 4 383 
     2. Aktualizacja wartości inwestycji 13 17 717 1 484 17 619 1 484 
     3. Inne 13 5 073 7 106 3 494 -1 010 
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)   159 307 78 437 90 650 48 998 
XIII. Podatek dochodowy 14 33 282 16 229 18 173 10 009 
XIV. Zysk netto (XII-XIII)   126 025 62 208 72 477 38 989 
Podstawowy zysk netto na 1 akcję zwykłą (w zł) 15 0,22 0,11 0,13 0,07 
Rozwodniony zysk netto na 1 akcję zwykłą (w zł) 15 0,22 0,11 0,13 0,07 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) 

  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   126 025 62 208 72 477 38 989 

 
     

Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do 
wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych: 

 2 935 -2 413 2 593 -1 386 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych  3 624 -2 979 3 202 -1 713 

Podatek dochodowy dotyczący innych pozostałych dochodów  -689 566 -609 327 

 
     

Inne całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu 
do wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych: 

 -408 -1 650 -408 -121 

Zyski (straty) aktuarialne  -504 -2 029 -504 -149 
Przeszacowanie w związku z reklasyfikacją do nieruchomości 
inwestycyjnych  

 - -8 - - 

Podatek dochodowy dotyczący innych pozostałych dochodów  96 387 96 28 

 
     

Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu   2 527 -4 063 2 185 -1 507 

 
     

Całkowite dochody ogółem   128 552 58 145 74 662 37 482 

 

 
Śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. zł) 

 Kapitał  
akcyjny 

Kapitał  
zapasowy 

Kapitał  
z aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe  
kapitały 

rezerwowe 

Zyski  
zatrzymane 

Kapitał 
własny  
razem 

       

Stan na 01.01.2019 5 748 930 773 2 299 162 213 210 580 1 311 613 

Zysk netto - - - - 126 025 126 025 

Inne całkowite dochody - - 2 935 - -408 2 527 

Dywidenda - -151 187 - - -153 435 -304 622 

Pozostałe - - -1 234 - 1 234 - 

Stan na 30.06.2019 5 748 779 586 4 000 162 213 183 996 1 135 543 

       

       

 Kapitał  
akcyjny 

Kapitał  
zapasowy 

Kapitał  
z aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe  
kapitały 

rezerwowe 

Zyski  
zatrzymane 

Kapitał 
własny  
razem 

       

Stan na 01.01.2018 5 595 653 254 2 220 373 984 99 063 1 134 116 

Zysk netto - - - - 62 208 62 208 

Inne całkowite dochody - - -2 419 - -1 644 -4 063 

Emisja akcji 153 - - - - 153 

Połączenie z Primetech S.A. - 277 957 - - - 277 957 

Dywidenda - - - -211 771 -41 125 -252 896 

Stan na 30.06.2018 5 748 931 211 -199 162 213 118 502 1 217 475 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) 
 

 

A k t y w a  Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

    
I. Aktywa trwałe Nota 1 052 389 1 088 349 
      1. Wartości niematerialne, w tym: 16 196 786 200 478 
          - wartość firmy  162 099 162 099 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe:  412 474 365 080 
         2.1. Środki trwałe 17 382 159 340 974 
         2.2. Środki trwałe w budowie  30 315 24 106 
      3. Należności długoterminowe  2 002 30 794 
      4. Inwestycje długoterminowe  379 394 414 229 
          4.1. Nieruchomości 18 48 342 77 097 
          4.2. Długoterminowe aktywa finansowe  331 022 337 102 
          4.3. Inne inwestycje długoterminowe  30 30 
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  1 195 1 431 
       6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 60 538 76 337 
II. Aktywa obrotowe   1 572 739 1 075 776 
      1. Zapasy 19 277 941 259 851 
      2. Należności krótkoterminowe 20 614 901 636 330 
          2.1. Z tytułu leasingu  524 19 511 
          2.2. Z tytułu dostaw i usług   594 445 609 447 
          2.3. Z tytułu podatków, w tym:   1 442 1 119 
             2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego  - 6 
          2.4. Pozostałe należności  18 490 6 253 
      3. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu  10 5 
      4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe  36 339 38 988 
      5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  531 062 127 642 
      6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  7 416 3 924 
      7. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 21 105 070 9 036 
A k t y w a  r a z e m   2 625 128 2 164 125 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej FAMUR S.A. – ciąg dalszy 
 
 

Kapitał własny i zobowiązania  Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

    
I. Kapitał własny Nota 1 135 543 1 311 613 
      1. Kapitał zakładowy  5 748 5 748 
      2. Kapitał zapasowy  779 586 930 773 
      3. Kapitał z aktualizacji wyceny  4 000 2 299 
      4. Pozostałe kapitały rezerwowe  162 213 162 213 
      5. Zyski zatrzymane  183 996 210 580 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   1 489 585 852 512 
      1. Rezerwy na zobowiązania 23 92 873 108 458 
          1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  38 397 39 840 
                 a) długoterminowa  27 293 27 370 
                 b) krótkoterminowa  11 104 12 470 
          1.2. Pozostałe rezerwy  54 476 68 618 
                 a) długoterminowe  5 387 4 982 
                 b) krótkoterminowe  49 089 63 636 
      2. Zobowiązania długoterminowe  447 643 303 265 
          2.1. Kredyty, pożyczki i obligacje 26 396 396 302 175 
          2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu  49 760 180 
          2.3. Inne zobowiązania długoterminowe  1 487 910 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe  920 245 413 167 
          3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  213 812 140 799 
          3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  10 198 9 349 
          3.3. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:   45 644 60 527 
             3.3.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  15 560 32 469 
          3.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu  11 076 444 
          3.5. Kredyty, pożyczki i obligacje 26 273 002 151 809 
          3.6. Inne   366 513 50 239 
      4. Rozliczenia międzyokresowe  28 824 27 622 
Kapitał własny i zobowiązania razem   2 625 128 2 164 125 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł) 

  od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

    
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia     
  I. Zysk brutto  159 307 78 437 
  II. Korekty razem  169 087 -14 806 
       1. Amortyzacja  79 198 61 162 
       2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  64 - 
       3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  1 796 4 471 
       4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  10 097 1 521 
       5. Zmiana stanu rezerw  -16 590 -2 081 
       6. Zmiana stanu zapasów  -18 090 -40 178 
       7. Zmiana stanu należności  59 486 -3 095 
       8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  90 067 -43 165 
       9. Podatek dochodowy zapłacony  -34 980 -1 949 
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -1 961 8 508 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)   328 394 63 631 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
  I. Wpływy   50 632 121 534 
       1. Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości 

inwestycyjnych 
 31 209 4 379 

       2. Z aktywów finansowych, w tym:  19 423 4 388 
               - dywidendy i udziały w zyskach  4 050 2 075 
               - spłata udzielonych pożyczek  14 599 2 296 
               - odsetki  774 17 
       3. Środki pieniężne przejęte w wyniku połączenia z Primetech S.A.  - 112 767 
  II. Wydatki  182 154 67 815 
       1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  98 041 46 360 
       2. Na aktywa finansowe, w tym:  84 113 21 455 
               - nabycie aktywów finansowych  70 000 6 424 
               - udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe  14 113 15 031 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   -131 522 53 719 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
 I. Wpływy   260 400 34 352 
       1. Kredyty i pożyczki  60 400 34 352 
       2. Emisja dłużnych papierów wartościowych  200 000 - 
  II. Wydatki   53 852 176 433 
       1. Spłaty kredytów i pożyczek  50 090 170 000 
       2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu  221 1 738 
       3. Odsetki  3 541 4 695 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   206 548 -142 081 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)   403 420 -24 731 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  403 420 -24 731 
F. Środki pieniężne na początek okresu  127 642 382 745 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)  531 062 358 014 
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II. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE  

 
1. Informacje ogólne 

Nazwa:  FAMUR S.A. 

Siedziba: : Katowice, ul. Armii Krajowej 51 

Podstawowy przedmiot działalności - produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa 
(PKD 29.52 A) 

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego numer KRS 0000048716 

Czas trwania jednostki: nieograniczony 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019r.– 30.06.2019r. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku 
oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 
31 grudnia 2018 roku. Rachunek zysków i strat oraz noty do rachunku zysków i strat obejmujące dane za okres 
3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy, zakończony  
30 czerwca 2018 roku, nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 
Jednostką dominującą dla FAMUR S.A. jest TDJ Equity I Sp. z o.o., a jednostką dominującą najwyższego 
szczebla jest TDJ S.A. 

 
 
2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółka sporządziła śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończony w 30.06.2019r., które zostało zatwierdzone do publikacji 29.08.2019r.  
 
 
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
w dniu 29.08.2019r. 
 
 
4. Szacunki i subiektywna ocena 

4.1. Szacunki 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki 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 metodologii szacowania w stosunku do danych przedstawionych w Sprawozdaniu 
finansowym za 2018 rok, które miałyby wpływ na okres bieżący. 
 
 
5. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym 
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 16 kwietnia 2019 roku. 
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Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. 

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

 
6. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego 
Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych 
standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 
2019 roku i później. 
Spółka zastosowała po raz pierwszy MSSF 16 Leasing („MSSF 16”). Zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa Spółka ujawniła opis rodzaju oraz skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości 
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 śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

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 podobne zasady jak 
w MSR 17. Dlatego też MSSF 16 nie miał wpływu na leasing, w którym Spółka jest leasingodawcą. 
Spółka posiada umowy leasingu (prawo wieczystego użytkowania gruntów, maszyny, pojazdy). Przed 
przyjęciem MSSF 16, Spółka 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 Spółkę. 
W przeciwnym razie leasing był klasyfikowany jako operacyjny. Leasing finansowy był kapitalizowany 
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 wartości godziwej. 
Opłaty leasingowe były rozdzielane pomiędzy odsetki (ujęte jako koszty finansowe) i zmniejszenie 
zobowiązania z tytułu leasingu. W leasingu operacyjnym przedmiot umowy nie był aktywowany, a opłaty 
leasingowe były ujmowane jako koszty najmu w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres leasingu. 
Po przyjęciu MSSF 16 Spółka zastosowała jedno podejście do ujmowania i wyceny dla wszystkich umów 
leasingu, których jest leasingobiorcą, z wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej 
wartości. Spółka  ujęła zobowiązania z tytułu leasingu oraz aktywa z tytułu prawa do użytkowania bazowego 
składnika aktywów. 
Spółka wdrożyła MSSF 16 z zastosowaniem zmodyfikowanej metody retrospektywnej, tj. z łącznym efektem 
pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu pierwszego zastosowania. Spółka 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 pierwszego 
zastosowania. Spółka zdecydowała się również skorzystać ze zwolnień z tytułu ujęcia umów leasingowych, 
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 aktywów ma niską 
wartość („aktywa o niskiej wartości”). Ponadto Spółka skorzystała z następujących dopuszczalnych 
praktycznych rozwiązań w odniesieniu do leasingów uprzednio sklasyfikowanych jako leasingi operacyjne 
zgodnie z MSR 17: 
• Spółka zastosowała jedną stopę dyskonta dla portfela leasingów o podobnych cechach, 
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• Spółka 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 zgodnie 
z wymogami dotyczącymi krótkoterminowych umów leasingu oraz przedstawieniu kosztów z nimi związanych 
w ujawnieniu obejmującym poniesione koszty krótkoterminowych umów leasingowych, 
• Spółka wyłączyła początkowe koszty bezpośrednie z wyceny składnika aktywów z tytułu prawa do 
użytkowania w dniu pierwszego zastosowania.  

W wyniku wdrożenia MSSF 16 Spółka rozpoznała aktywa z tytułu prawa do użytkowania w wartości równej 
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: + 34 mln zł 
Nieruchomości inwestycyjne: + 24 mln zł 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu: +48 mln zł 
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu: +10 mln zł 

Poniżej przedstawiono nowe zasady rachunkowości Spółki po przyjęciu MSSF 16: 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
Spółka 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 wyceniane 
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 
początkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat leasingowych zapłaconych w dacie rozpoczęcia 
lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile Spółka nie ma wystarczającej 
pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, ujęte aktywa 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 utracie wartości. 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
W dacie rozpoczęcia leasingu Spółka wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej 
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, 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 Spółkę oraz płatności kar pieniężnych za 
wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość wypowiedzenia leasingu przez 
Spółkę. 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 Spółka stosuje krańcową stopę procentową 
leasingobiorcy 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 tytułu leasingu 
podlega ponownej wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany zasadniczo stałych opłat 
leasingowych lub zmiany osądu odnośnie zakupu aktywów bazowych. 

Leasing krótkoterminowy i leasing aktywów o niskiej wartości 
Spółka 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). Spółka stosuje również zwolnienie w zakresie ujmowania leasingu aktywów o niskiej wartości 
w odniesieniu do leasingu o niskiej wartości. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu krótkoterminowego 
i leasingu aktywów o niskiej wartości ujmowane są jako koszty metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
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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 przedłużenia 
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 ujmowaniem 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 jednym lub 
większą liczbą innych niepewnych ujęć. Należy postępować zgodnie z podejściem, które lepiej przewiduje 
rozwiązanie niepewności. 

Interpretacja nie ma istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

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 
precyzują, że składnik aktywów finansowych spełnia kryterium SPPI bez względu na zdarzenie lub okoliczność, 
która powoduje przedterminowe rozwiązanie umowy i niezależnie od tego, która strona płaci lub otrzymuje 
uzasadnioną rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy.  

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

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 programu 
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 aktywów) netto 
z tytułu określonych świadczeń odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach programu 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 śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

Zmiany precyzują, że jednostka stosuje MSSF 9 do długoterminowych udziałów w jednostce stowarzyszonej 
lub wspólnym przedsięwzięciu, do których nie stosuje się metody praw własności, ale co do zasady stanowi 
część inwestycji netto jednostki w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu (udziały 
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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 stowarzyszonej 
lub wspólnego przedsięwzięcia ani żadnych strat z tytułu utraty wartości inwestycji netto w jednostce 
stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, które wynikają ze stosowania MSR 28 Inwestycje 
w jednostkach stowarzyszonych. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

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 śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

Zmiany precyzują, że strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim 
współkontroli, może uzyskać wspólną kontrolę nad wspólnym działaniem, w którym działalność wspólnego 
działania stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją w MSSF 3. W takich przypadkach uprzednio posiadane 
udziały we wspólnym działaniu nie podlegają ponownej wycenie. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

- MSR 12 Podatek dochodowy 

Zmiany precyzują, że skutki podatkowe wynikające z wypłaty dywidend są bardziej bezpośrednio związane 
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 wypłaty 
dywidend w wyniku finansowym, innych całkowitych dochodach lub kapitale własnym w zależności od tego, 
gdzie jednostka ujęła te przeszłe transakcje lub zdarzenia. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

- 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 śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

Spółka 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. Skład Grupy Kapitałowej Famur na dzień 30.06.2019 

 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. Segmenty operacyjne 

8.1.  Segmenty branżowe 

Spółka prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”.  
Głównymi produktami Grupy Famur są maszyny i urządzenia wchodzące w skład kompleksu ścianowego, 
kombajny chodnikowe, przenośniki taśmowe oraz wyposażenie uzupełniające, które wchodzą w skład 
segmentu Underground oraz urządzenia przeładunkowe i dźwignice, które wraz z usługą kompleksowej 
budowy górniczych wyciągów szybowych tworzą segment Surface.   
Spółka nie prezentuje informacji o nakładach na środki trwałe, sumie aktywów i zobowiązaniach w podziale 
na segmenty z uwagi na fakt, iż dane w takim układzie nie są analizowane przez główny organ odpowiedzialny 
za podejmowanie decyzji. 
Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego. 
 

za okres 
od 01.01.2019 do 30.06.2019 

Underground Surface Razem 

Przychody ze sprzedaży  650 999 2 294 653 293 

kraj 494 394 2 294 496 688 

eksport 156 605 - 156 605 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 416 249 2 268 418 517 

Zysk brutto na sprzedaży 234 750 26 234 776 
Koszty zarządu i sprzedaży 51 918 - 51 918 

Zysk na sprzedaży (wynik segmentu) 182 832 26 182 858 
Pozostałe przychody operacyjne   36 849 
Pozostałe koszty operacyjne   45 875 

Zysk z działalności operacyjnej     173 832 

Przychody finansowe   18 129 
Koszty finansowe   32 654 

Zysk brutto     159 307 

Podatek dochodowy   33 282 

Zysk netto      126 025 

 
 

za okres 
od 01.01.2018 do 30.06.2018 Underground Surface Razem 

Przychody ze sprzedaży  659 452 17 703 677 155 

kraj 458 170 17 703 475 873 

eksport 201 282 - 201 282 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 514 737 14 586 529 323 

Zysk brutto na sprzedaży 144 715 3 117 147 832 
Koszty zarządu i sprzedaży 63 231 - 63 231 
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu) 81 484 3 117 84 601 

Pozostałe przychody operacyjne   16 790 
Pozostałe koszty operacyjne   20 033 

Zysk z działalności operacyjnej   81 358 

Przychody finansowe   14 457 

Koszty finansowe   17 378 

Zysk brutto   78 437 

Podatek dochodowy   16 229 

Zysk netto    62 208 
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8.2.  Segmenty geograficzne 

Spółka działa w wielu obszarach geograficznych, dlatego kierownictwo jednostki uznało za konieczne 
uzupełnienie zaprezentowanych przychodów o poszczególne obszary geograficzne. 
 

  
za okres 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

za okres 
od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Polska 496 688  475 873  

Rosja i WNP 136 286  153 415  

Unia Europejska 3 813  17 176  

Pozostałe kraje europejskie 293  6 152  

Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) 16 213  24 539  

Razem 653 293 677 155 

Eksport razem 156 605  201 282  

Kraj 496 688  475 873  
 
 
8.3.  Informacje na temat głównych klientów 

W I półroczu 2019 roku przychody z tytułu sprzedaży do trzech klientów przekroczyły dla każdego z nich 
pojedynczo poziom 10%. Klienci nie są powiązani ze Spółką. Przychody te zostały osiągnięte w segmencie 
Underground. 
Poziom przychodów dla tych klientów był następujący: 
PGG S.A.: 252 208 tys. zł 
JSW S.A.: 132 850 tys. zł 
 
 
9. Przychody z umów z klientami 

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

  Za okres  
01.01.2019 – 30.06.2019   za okres  

01.01.2018 – 30.06.2018 
 Underground Surface   Underground Surface 

      
Region geograficzny      
Polska 494 394 2 294  458 170 17 703 

Rosja i WNP 136 286 -  153 415 - 

Unia Europejska 3 813 -  17 176 - 

Pozostałe kraje europejskie 293 -  6 152 - 

Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) 16 213 -  24 539 - 

Przychody z umów z klientami ogółem 650 999 2 294  659 452 17 703 

      
      
Przychody ujmowane metodą stopnia zaawansowania 383 717 2 294  393 930 17 562 

Pozostałe przychody rozpoznawane zgodnie z MSSF 15 267 282 -  265 522 141 

Przychody segmentu razem 650 999 2 294  659 452 17 703 
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Aktywa i zobowiązania z tytułu umów z klientami 

  

Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

Aktywa z tytułu umów 170 789 48 823 

Otrzymane zaliczki 51 097 39 151 
 
Aktywa z tytułu umów obejmują należne kwoty wynikające z wykonanych na dzień bilansowy świadczeń, 
liczonych metodą stopnia zaawansowania. 
 
 
10. Inne przychody operacyjne 

   od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

odszkodowania  22 251 2 432 
rozwiązane odpisy aktualizujące należności  7 130 2 023 
złomowanie  6 177 5 964 
rozwiązane odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe  11 11 
rozwiązane rezerwy  - 1 567 
uzysk z likwidacji i demontażu aktywów  - 1 008 
rozwiązane odpisy aktualizującego zapasy  - 8 
inne  656 508 
Inne przychody operacyjne, razem  36 225 13 521 

 
 
11. Inne koszty operacyjne 

    od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

koszty napraw gwarancyjnych  19 656 14 173 
kary, grzywny, odszkodowania  3 973 1 436 
utworzone rezerwy  4 460 574 
straty z likwidacji i demontażu aktywów  2 306 3 184 
złomowanie  2 111 509 
darowizny  34 1 
należności umorzone  - 4 
inne  850 152 
Inne koszty operacyjne, razem   33 390 20 033 

 
 
12. Przychody finansowe 

    od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

rozliczanie kontraktów terminowych  1 905 4 573 
sprzedaż wierzytelności  53 322 
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności odsetkowe  - 103 
inne  719 577 
Inne przychody finansowe, razem   2 677 5 575 
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13. Koszty finansowe 

    od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Aktualizacja wartości inwestycji:     
aktywa trwałe zreklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży  8 583 - 
wartość udziałów spółek zależnych  6 075 1 429 
pożyczki  2 099 55 
wycena opcji  960 - 
Inne koszty finansowe, razem   17 717 1 484 

 

    
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Inne koszty finansowe: 
ujemne różnice kursowe  2 999 3 841 
prowizje  1 428 2 360 
gwarancje bankowe i poręczenia  646 900 
inne  - 5 
Inne koszty finansowe, razem   5 073 7 106 

 
 
14. Podatek dochodowy 

14.1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

    od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

podatek dochodowy bieżący  18 076 11 470 
podatek odroczony  15 206 4 759 
Podatek dochodowy, razem   33 282 16 229 

 

 
14.2.  Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

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, w tym: 
  76 063 83 690 

odniesionych na wynik finansowy   76 063 83 651 
odpis aktualizujący majątek finansowy  35 887 35 145 
odpisy aktualizujące zapasy  6 737 5 367 
rzeczowe aktywa trwałe  7 020 13 213 
rezerwa na koszty  6 340 9 076 
świadczenia na rzecz pracowników  6 423 6 259 
inwestycyjna ulga podatkowa  5 470 6 999 
rezerwa na węgiel i deputat dla emerytów  3 116 3 161 
rezerwa na naprawy gwarancyjne  2 616 2 302 
niewypłacone wynagrodzenia  1 058 1 079 
zobowiązania odsetkowe  485 356 
niezrealizowane różnice kursowe  388 359 
niezapłacone faktury i pozostałe RMB  311 264 
pozostałe  212 71 
odniesionej na kapitał własny   - 39 
zabezpieczenie przepływów pieniężnych  - 39 
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

    
Stan na 

30.06.2019 
Stan na 

31.12.2018 

Stan rezerwy na podatek odroczony na koniec okresu, w tym:  15 525 7 353 
odniesionej na wynik finansowy   13 936 6 029 
wynik na kontraktach długoterminowych  8 354 119 
rozliczenie leasingu  4 518 5 188 
dodatnie różnice kursowe  588 526 
kary i odszkodowania  476 196 
odniesionej na kapitał własny   1 589 1 324 
wycena aktuarialna  649 744 
wycena aktywów do wartości godziwej  290 580 
zabezpieczenie przepływów pieniężnych  650 - 

 
 
 
15. Zysk przypadający na jedną akcję 

Dla wyliczenia zysku na 1 akcję zwykłą, za liczbę akcji przyjęto średnią ważoną liczby akcji zwykłych 
występujących 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 (w tys. zł)  126 025 62 208 72 477 38 989 
Średnioważona liczba akcji  574 763 212 564 096 573 574 763 212 568 701 480 
Zysk netto przypadający na 1 akcję zwykłą (w zł)   0,22 0,11 0,13 0,07 
Rozwodniony zysk netto przypadający na 1 akcję zwykłą 
(w zł)   0,22 0,11 0,13 0,07 

 
 
 
16. Wartości niematerialne 

16.1. Zestawienie wartości niematerialnych 

    Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

koszty zakończonych prac rozwojowych  6 647 1 471 
wartość firmy  162 099 162 099 
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości  1 729 798 
inne wartości niematerialne  26 311 36 110 
Wartości niematerialne, razem   196 786 200 478 

 
16.2.  Tabela ruchów wartości niematerialnych 

     od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

wartość początkowa (brutto) na początek okresu   293 521 
umorzenie i odpisy na początek okresu   93 043 
wartość księgowa (netto) na początek okresu     200 478 
zwiększenia   1 842 
zmniejszenia   - 
amortyzacja   -5 534 
odpisy (zmniejszenie "+", zwiększenie "-")   - 
wartość księgowa (netto) na koniec okresu     196 786 
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17. Rzeczowe aktywa trwałe 

17.1. Zestawienie środków trwałych 

    Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  37 961 28 890 
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  117 287 129 467 
urządzenia techniczne i maszyny  220 369 176 925 
środki transportu  3 392 2 705 
inne środki trwałe  3 150 2 987 
Rzeczowe aktywa trwałe, razem   382 159 340 974 

 
17.2. Tabela ruchu środków trwałych 

     od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

wartość początkowa (brutto) na początek okresu   883 953 
umorzenie i odpisy na początek okresu   542 979 
wartość księgowa (netto) na początek okresu     340 974 
zwiększenia   131 546 
zmniejszenia   -17 226 
amortyzacja   -73 146 
odpisy (zmniejszenie "+", zwiększenie "-")   11 
wartość księgowa (netto) na koniec okresu     382 159 
wartość początkowa (brutto) na koniec okresu   913 899 
umorzenie i odpisy na koniec okresu     531 740 

Zwiększenia w kwocie 36 mln zł związane są z zastosowaniem od 01.01.2019r. MSSF 16, o czym szerzej 
opisano w nocie nr 6.1 i dotyczą prawa do korzystania z aktywów w postaci prawa wieczystego użytkowania 
gruntów oraz dzierżawy urządzeń technicznych.  

 
18. Nieruchomości inwestycyjne 

18.1.  Zestawienie nieruchomości inwestycyjnych 

    Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu  35 776 29 243 
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  12 566 47 854 
Nieruchomości inwestycyjne razem   48 342 77 097 

 
18.2. Tabela ruchu nieruchomości inwestycyjnych 

     od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

wartość księgowa (netto) na początek okresu     77 097 
zwiększenia   24 722 
zmniejszenia   -53 477 
wartość księgowa na koniec okresu     48 342 

 
Zwiększenia w kwocie 24 mln zł związane są z zastosowaniem od 01.01.2019r. MSSF 16, o czym szerzej 
opisano w nocie nr 6.1 i dotyczą prawa do korzystania z aktywów w postaci prawa wieczystego użytkowania 
gruntów. 
Zmniejszenia w kwocie 29 mln zł wynikają ze sprzedaży zbędnego majątku, zgodnie z przyjętą strategią 
sprzedaży nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki.  
Zmniejszenia w kwocie 24 mln zł wynikają z reklasyfikacji nieruchomości inwestycyjnych do aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzedaży. 
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19. Zapasy 

19.1. Zestawienie zapasów 

    
Stan na 

30.06.2019 
Stan na 

31.12.2018 

materiały  161 970 128 694 
półprodukty i produkty w toku  88 306 105 181 
produkty gotowe  25 366 23 676 
towary  2 299 2 300 
Zapasy, razem   277 941 259 851 

 
19.2. Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość zapasów 

      
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

Stan na początek okresu   28 247 
zwiększenie odpisu   12 652 
zmniejszenie odpisu (wykorzystanie)   -5 443 
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu     35 456 

 
 
20. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

20.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

      od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

Stan na początek okresu   122 003 
różnice kursowe   457 
zwiększenie odpisu (utworzenie)   3 324 
zmniejszenie odpisu (rozwiązanie)   -9 235 
Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec okresu     116 549 

 

20.2. Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane z podziałem na niespłacone w okresach 

   Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

do 1 miesiąca  28 915 37 744 
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  16 104 16 543 
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  19 217 15 147 
powyżej 6 miesięcy do 1 roku  21 875 16 347 
powyżej 1 roku  59 710 99 468 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)    145 821 185 249 
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług   106 123 111 202 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)    39 698 74 047 
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21. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

    Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

Udziały w spółkach zależnych  74 537 4 532 
Nieruchomości  30 533 4 504 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży razem   105 070 9 036 

 
Wzrost aktywów trwałych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży w wysokości w 37 mln zł 
wynikał z reklasyfikacji z rzeczowych aktywów trwałych i z wartości inwestycyjnych w wyniku zawarcia 
przedwstępnych umów sprzedaży.  
W I półroczu 2019 dokonano zmniejszenia wartości aktywów trwałych zakwalifikowanych jako przeznaczone 
do sprzedaży o kwotę 8 mln zł do wysokości wartości godziwej wynikającej z zawartych przedwstępnych 
umów sprzedaży. 
Do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży zaklasyfikowano udziały w jednostce zależnej De Estate 
Sp. z o.o. o wartości 70 005 tys. zł 
 
 
22. Dywidenda 

Dnia 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. 
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 termin wypłaty dywidendy ustalono na 22 lipca 2019 r. 
 
 
23. Rezerwy 

23.1. Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze 

     
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

stan na początek okresu      27 370 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe   9 558 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne   2 553 
   - rezerwy na świadczenia rentowe   303 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze   14 956 
stan na koniec okresu     27 293 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe   9 718 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne   2 526 
   - rezerwy na świadczenia rentowe   326 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze   14 723 

 
23.2. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze 

     od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

stan na początek okresu      12 470 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe   2 207 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne   554 
   - rezerwy na świadczenia rentowe   90 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze   9 619 
stan na koniec okresu     11 104 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe   2 028 
   - rezerwy na świadczenia emerytalne   729 
   - rezerwy na świadczenia rentowe   91 
   - rezerwa na inne świadczenia pracownicze   8 256 
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23.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 

     od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

stan na początek okresu      63 636 
   - gwarancje i reklamacje   7 134 
   - rezerwa na ryzyko podatkowe   22 560 
   - na kary   17 507 
   - rezerwa na pozostałe koszty   16 435 
stan na koniec okresu     49 089 
   - gwarancje i reklamacje   8 380 
   - rezerwa na ryzyko podatkowe   22 370 
   - na kary   9 449 
   - rezerwa na pozostałe koszty   8 890 

 
Pozostałe rezerwy długoterminowe w kwocie 5 387 tys. zł to rezerwy z tytułu gwarancji i reklamacji. 
 
 
24. Zabezpieczenia na majątku Spółki 

Rodzaj aktywów stanowiących zabezpieczenie 
Stan na  

30.06.2019 
Stan na 

31.12.2018 

Nieruchomości 75 812 79 174 
Udziały i akcje 8 472 8 472 
Razem 84 284 87 646 

 
 
 
25. Zobowiązania warunkowe 

    Stan na 
30.06.2019 

Stan na 
31.12.2018 

   udzielone gwarancje, w tym:  112 011 95 879 
           - przetargowe  16 995 15 494 
           - dobrego wykonania kontraktu  75 496 80 385 
           - pozostałe  19 520                     -    
   poręczenie i weksle na rzecz instytucji finansowych  16 486 17 291 
   wykup wierzytelności  99 952 78 025 
Zobowiązania warunkowe razem   228 449 191 195 
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26. Kredyty, pożyczki i obligacje 

Stan na 30.06.2019 

Kredyt/ pożyczka Siedziba 
Kwota 

pobrana w 
TPLN 

Termin spłaty Waluta 
Zaangażowanie 
kapitałowe na 

dzień bilansowy 
Oprocentowanie Zabezpieczenia 

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 

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 

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 deklaracją wekslową 
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 

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 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 
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 

DAMS GmbH Velbert, 
Niemcy 2 477 2019-12-31 EUR 10 534 EURIBOR + marża Brak 

Famur Finance Sp. z o.o. Katowice 150 800 bezterminowo PLN 150 800 WIBOR + marża Brak 
Umowa restrukturyzacyjna - Transza A  185 000 2022-03-31 PLN 185 000 WIBOR + marża Brak 

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 

Obligacje serii B   200 000 2024-06-27 PLN 200 000 WIBOR + marża Brak 
Odsetki naliczone na dzień bilansowy          15 064     
Razem         669 398   
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Stan na 31.12.2018 

Kredytodawca / Pożyczkodawca Siedziba 
Kwota w 

walucie wg 
umowy 

Termin spłaty Waluta 
Zaangażowanie 

kapitałowe na 
dzień bilansowy 

Oprocentowanie Zabezpieczenie 

Umowa restrukturyzacyjna - Transza A   185 000 2022-03-31 PLN 185 000 WIBOR + marża  

Famur Finance spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Katowice 140 400 bezterminowo PLN 140 400 WIBOR + marża Brak 

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 

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

odsetki naliczone na dzień bilansowy        9 933    

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 

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 rachunków 
bankowych; 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 deklaracją 
wekslową; 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 

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 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 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 

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 egzekucji w trybie 
art.777 KPC 

Razem         453 984     
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26.1. Obligacje 

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 Obligacji 
serii A jest 12 stycznia 2016 r. Datą wykupu Obligacji serii A jest dzień 13 stycznia 2020 r. 
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 Obligacji 
serii B jest 27 czerwca 2019 r. Datą wykupu Obligacji serii B jest dzień 27 czerwca 2024 r. 
 
26.2. Zmiana prezentacji obligacji serii A 

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

Pozycja sprawozdania z sytuacji finansowej Było Jest 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 194 175 302 175 

Inne zobowiązania długoterminowe 108 910 910 

 
 
27. Instrumenty finansowe  

27.1. 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 krótkoterminowe 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 oprocentowania. 
• 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 okresu 
sprawozdawczego. Instrumenty finansowe mają określony (umowny) termin i dlatego podlegają wycenie na 
każdy okres sprawozdawczy. Podmiot dominujący stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Objęte są nią 
kontrakty forward, które zgodnie z przyjętymi zasadami są efektywne. 
Hierarchia instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej. 
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Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej można zakwalifikować do następujących modeli 
wyceny:  
• Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów 
i zobowiązań,  
• Poziom 2: dane wejściowe, inne niż ceny kwotowane użyte w Poziomie 1, które są obserwowalne 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 wejściowe 
nieobserwowalne). 
 

27.2. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej w podziale na klasy 

Stan na 30.06.2019 Hierarchia wartości godziwej 
Klasy instrumentów finansowych Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Udziały i akcje 10 - - 
Instrumenty pochodne (wycena), w tym: - 3 843 -960 

aktywa - 3 843 - 
zobowiązania - - 960 

 
Stan na 31.12.2018 Hierarchia wartości godziwej 
Klasy instrumentów finansowych Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Udziały i akcje 5 - - 
Instrumenty pochodne (wycena), w tym: - -260 - 

aktywa - - - 
zobowiązania - 260 - 

 
 
27.3. Instrumenty pochodne 

Instrumenty pochodne 
(grupy instrumentów) 

Planowana data 
realizacji 

Wartość przyszłych 
przepływów pieniężnych 

wg kursu terminowego  

Wartość rynkowa 
transakcji 

zabezpieczających 
(odpowiadająca wartości 

godziwej)  na dzień 
30.06.2019 

Zabezpieczane ryzyko 

Na dzień 30.06.2019 

Forward - sprzedaż EUR III kwartał 2019 25 580 24 897 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR IV kwartał 2019 156 640 154 034 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR I kwartał 2020 107 249 105 516 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR IV kwartał 2020 1 660 1 625 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 

     

Na dzień 31.12.2018     

Forward - sprzedaż EUR I kwartał 2019 17 167 16 919 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR II kwartał 2019 20 434 20 349 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR III kwartał 2019 13 736 13 656 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR IV kwartał 2019 61 115 61 185 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR I kwartał 2020 66 581 66 767 walutowe 

Forward - sprzedaż EUR IV kwartał 2020 1 660 1 661 walutowe 

Forward - sprzedaż USD I kwartał 2019 699 697 walutowe 

Forward - sprzedaż USD II kwartał 2019 1 148 1 164 walutowe 

Forward - sprzedaż USD III kwartał 2019 696 694 walutowe 

Forward - sprzedaż USD IV kwartał 2020 101 101 walutowe 

IRS I kwartał 2020 108 000 108 282 stopy procentowej 
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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 okresu 
sprawozdawczego. Instrumenty finansowe mają określony (umowny) termin i dlatego podlegają wycenie na 
każdy okres sprawozdawczy. Spółka  prowadzi rachunkowość zabezpieczeń. Objęte są nią kontrakty forward, 
które zgodnie z przyjętymi zasadami są efektywne. 
W czerwcu 2019 Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki zależnej Primetech S.A. 
W wyniku planowanego wezwania Spółka, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 5 335 474 akcje 
spółki Primetech za cenę 1,45 zł za jedną akcję. Spółka wyceniła wystawioną opcję put w kwocie -960 tys. zł. 
Wartość opcji put stanowi różnica między ceną z wezwania a wartością oszacowaną w oparciu o metodę 
dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Spółka nie zastosowała rozbudowanych technik 
wyceny  z uwagi na krótkoterminowy horyzont czasowy opcji. Rozliczenie transakcji zapisów ma nastąpić 20 
września 2019 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
 
 
28. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

za okres  
od 01.01.2019  
do 30.06.2019 

przychody 
ze 

sprzedaży 

przychody 
finansowe 

sprzedaż 
środków 

trwałych i 
nieruchom

ości 
(wynik) 

pozostałe 
przychody 

zakup 
materiałów i 

usług 

koszty 
finansowe 

zakup 
środków 
trwałych 

pozostałe 
koszty 

jednostki zależne 71 241 2 130 2 990 28 19 126 1 768 - 373 

jednostki 
stowarzyszone 

8 683 - - - - - - 

pozostałe jednostki 
powiązane 

564 - - - 53 720 - 373 9 

spółka dominująca 
TDJ Equity I Sp. z o.o. - - - - - - - - 

 

stan na 30.06.2019 należności pożyczki udzielone zobowiązania pożyczki zaciągnięte 

jednostki zależne 82 954 18 719 11 441 162 962 

jednostki 
stowarzyszone 

2 11 319 - - 

pozostałe jednostki 
powiązane 

1 268 - 28 439 - 

spółka dominująca 
TDJ Equity I Sp. z o.o. - - - - 

 
Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane wyłącznie na zasadach rynkowych. 
 
 
29. Sprzedaż akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. 

Z dniem 20 maja 2019 r. Spółka zależna 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 
zadłużenia z tytułu transzy B wraz z odsetkami. 
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30. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 W dniu 6 sierpnia 2019 roku Famur S.A. ogłosiła przetarg na zbycie wszystkich udziałów spółki zależnej 
DE Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której aktywa reprezentują nieruchomości 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. Udziały będące 
przedmiotem przetargu zostały zaprezentowane w bilansie w pozycji „Aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży”. 

 W dniu 21 sierpnia 2019 roku spółka Primetech S.A. zapoznała się z pismem, dotyczącym odmowy 
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 Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 20 maja 2019 r. JSW w 
przesłanym do Primetech S.A. piśmie wskazało równocześnie na gotowość omówienia zaistniałej sytuacji 
na stosownym spotkaniu. Zarząd Primetech S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez 
Kupującego i zaprezentowaną przez niego argumentacją, równocześnie wskazuje, iż zamierza podjąć 
dalsze rozmowy w tym zakresie z JSW, natomiast w przypadku ich niepowodzenia rozważy podjęcie 
stosownych kroków prawnych. 
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Katowice, dnia 29 sierpnia 2019r. 
 
 
 
………………………………………………………….. 
Podpis osoby odpowiedzialnej 
za sporządzenie sprawozdania finansowego 
Alina Mazurczyk – P.O. Głównego Księgowego 
 
 
 

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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