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Zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu informacje obejmują okres sprawozdawczy od 
1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Zostały one sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Dane prezentowane są w tysiącach złotych. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje o Grupie Kapitałowej Famur S.A. 
 
Fabryka Maszyn FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach jest jednym z dwóch największych w Polsce 
producentów kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego. Produkuje kombajny 
ścianowe do ścian niskich, średnich i wysokich tj. w zakresie urabiania 1,2÷5,2 m (na specjalne 
zamówienie do 5,5 m). 
Tworzenie Grupy Kapitałowej podmiotów mogących wyprodukować cały kompleks ścianowy (złożony 
z kombajnu ścianowego, obudowy zmechanizowanej oraz przenośnika zgrzebłowego) rozpoczęło się 
w 2003r. zakupem spółki NOWOMAG S.A. 
Podmiot Dominujący Grupy – Spółka FAMUR S.A. jest jednocześnie producentem najbardziej 
zaawansowanego technologicznie i konstrukcyjnie produktu Grupy tj. kombajnu ścianowego. 
Jako jednostka dominująca FAMUR pełni rolę koordynatora spółek zależnych oraz jest ośrodkiem 
tworzenia i wdrażania strategii rozwoju całej Grupy. 
 
Z uwagi na charakter produktów Grupy FAMUR jej działalność jest w naturalny sposób 
skoncentrowana na sektorze górniczym. 
Od sierpnia 2006 roku akcje FAMUR S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 
 

Według stanu na dzień 31.12.2006 Grupa składała się z Jednostki Dominującej oraz  
8-miu jednostek zależnych. 
 
 

1.1. Struktura własnościowa Grupy Famur S.A. 
 
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 
Według stanu na dzień 31.12.2006r. kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.815 tys. PLN i dzieli się na 
4.500.000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 1,07 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje są 
akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania co do uczestnictwa w podziale zysku. 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Procent kapitału 
Liczba 

 głosów 
Procent głosów 

 Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami    
CHEMIA Wrocław S.A. 1.280.484 28,46% 1.280.484 28,46% 

 POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o. o.   1.032.882 22,95% 1.032.882 22,95% 
 LODUS Sp. z o. o.  894.362 19,87% 894.362 19,87% 
 PZU Asset Management S.A. 262.878 5,84% 262.878 5,84% 
 Tomasz Domogała 255.765 5,68% 255.765 5,68% 
 ING Nationale Nederlanden Polska OFE 240.102 5,34% 240.102 5,34% 
 Pozostali 533.527 11,86% 533.527 11,86% 

Razem 4.500.000      100,00% 4.500.000 100,00% 

 
W sierpniu 2006r. miał miejsce debiut giełdowy spółki. W ramach nowej emisji FAMUR S.A. 
wyemitował z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 458.310 sztuk Akcji 
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Serii B. Jednocześnie spółka zaoferowała 430.000 sztuk Akcji Serii A wprowadzanych przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Zarządowi nie są znane żadne umowy mogące w przyszłości w istotny sposób zmienić proporcje 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
NOWOMAG S.A.  
 
Według stanu na 31.12.2006r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 3.738.511,40 zł i dzielił się na 1.267.292 
akcji.  Właścicielem 100% akcji jest FAMUR S.A. 
  
FAZOS S.A. 
 
Według stanu na 31.12.2006r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 20.015.836,54 zł (dwadzieścia milionów 
piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 54/100) i dzielił się na 9.860.018 akcji. Jedynym 
akcjonariuszem spółki jest Famur S.A.  
 
PIOMA S.A.  
 

Akcjonariusze Ilość akcji  
w szt. 

Ilość głosów Wartość nominalna 
w zł. 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 7 375 554 7 375 554 28 027 105,20 98,34% 

Drobni akcjonariusze 124 446 124 446 472 894,80 1,66% 

RAZEM 7 500 000 7 500 000 28 500 000,00 100,00% 

 
W dniu 14.12.2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o 
przymusowym wykupie akcji stanowiących 1,66% kapitału zakładowego, nie będących w dniu 
powzięcia uchwały własnością akcjonariusza - Spółki Famur. W dniu 26.01.2007r. Pioma S.A. 
otrzymała środki równe wartości akcji objętych przymusowym wykupem i z tym dniem FAMUR objął 
100% akcji Spółki. 
 
FMG PIOMA S.A. posiadała na dzień 31.12.2006 r. 100% udziałów w PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. 
 
1.2. Skład Grupy Kapitałowej  
 
 Jednostki objęte konsolidacją: 

 
1 Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 
 producent kombajnów górniczych. 
2 Nowosądecka Fabryka Urządzeń 

Górniczych NOWOMAG S.A. 
 producent przenośników zgrzebłowych. 

3 Fabryka Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych FAZOS S.A. 

 producent zmechanizowanych obudów 
ścianowych. 

4 Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. 
 producent przenośników taśmowych, 

kolejek spągowych oraz maszyn i urządzeń 
do wydobywania surowców z dna 
morskiego. 

5 PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. 
 producent odlewów żeliwnych i staliwnych. 

6 Polskie Maszyny Górnicze PMG S.A. 
 spółka handlowa i usługowa w zakresie 

instalowania, naprawy i konserwacji 
maszyn dla górnictwa i budownictwa  
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Spółki nie objęte konsolidacją: 
1) OOO FAMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Rosji, 
2) Polskie Centrum Techniki Górniczej  Sp. z o.o. 
3) FAMUR CZECHY Sp. z o.o. w likwidacji 

 
Opis zmian w strukturze Grupy został przedstawiony w pkt 9.1. 
 
2. Organizacja i Zarządzanie Grupy Famur S.A. 
 
2.1. Zarząd i Rada Nadzorcza 
 
FAMUR S.A. (Jednostka Dominująca) 
 

Zarząd 
Na dzień 01.01.2006r. w skład Zarządu wchodzili:  
 
Waldemar Łaski  Prezes Zarządu 
Henryk Sok  Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Wrona Wiceprezes Zarządu 
Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu 
 
Uchwałą z dnia 01.02.2006r. Rada Nadzorcza powołała Pana Lucjana Dukałę na stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu. Niemniej w dniu 31 sierpnia 2006 r. złożył on rezygnację ze sprawowanej 
funkcji. Jako przyczynę rezygnacji Pan Lucjan Dukała wskazał zwiększający się, po przejęciu przez 
FAMUR, zakres zadań i obowiązków w spółce zależnej FMG Pioma S.A., w której pełni funkcję 
Prezesa Zarządu.  
Ponadto w dniu 31 sierpnia 2006r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 01.09.2006r. do Zarządu spółki 
Pana Andrzeja Cholewę, powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu. Jednocześnie na mocy 
uchwały Rady Nadzorczej Pan Waldemar Łaski, pełniący dotychczas tę funkcję, objął stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu. Z nowym Prezesem Zarządu podpisany został kontrakt menadżerski 
regulujący kwestie rekompensaty w przypadku zwolnienia lub rezygnacji. 
Andrzej Cholewa z Grupą Famur jest związany od 1.08.2006. Poprzednio w latach 2003-2006 
zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. 
Pełnił również funkcje kierownicze w koncernach międzynarodowych w branży transportowej i 
elektrotechnicznej:  ABB, ADtranz, Alstom.  
W dniu 18.12.2006r. Rada Nadzorcza ustaliła, iż Zarząd Spółki będzie liczył siedmiu członków i 
powołała z dniem 18.12.2006r. do Zarządu Spółki Pana Tomasza Jakubowskiego oraz Pana Jacka 
Lipieckiego powierzając im stanowiska Wiceprezesów Zarządu. Obecna kadencja Zarządu zakończy 
się w dniu 26.07.2007r.  
 
W związku z opisanymi wyżej zmianami na dzień 31.12.2006r. w skład Zarządu wchodzili:  
 
Andrzej Cholewa  Prezes Zarządu 
Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu 
Waldemar Łaski Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Wrona Wiceprezes Zarządu 
Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu 
Henryk Sok  Wiceprezes Zarządu 
Jacek Lipiecki  Wiceprezes Zarządu 
 
Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, prowadził politykę i bieżące sprawy 
przedsiębiorstwa Spółki oraz reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z kodeksem spółek handlowych, 
statutem Spółki i Regulaminem Zarządu. Zarząd w roku 2006r. odbył 46 posiedzeń i podjął 46 uchwał 
dotyczących, m.in.: 

� nabycia, podziału akcji i udziałów, 
� wyboru biegłego rewidenta, 
� odwołania prokury, 
� przyznania premii, darowizny,  
� zaakceptowania treści prospektu emisyjnego, 
� przyznawania premii oraz premii regulaminowej, 
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� obowiązku stosowania MSSF/MSR, 
� treści sprawozdań finansowych,  
� podziału zysku,  
� przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 
� zaciągnięcia kredytów, pożyczek, 
� budżetu inwestycyjnego, 
� prognozy sprzedaży, wyników, 
� oceny działalności Grupy, 
� zmian organizacyjnych. 

 
Po dniu bilansowym w dniu 22 marca 2007r. Pan Henryk Sok z przyczyn zdrowotnych zrezygnował ze 
stanowiska Wiceprezesa Zarządu. 
Rada Nadzorcza odwołała w dniu 19.04.2007r. Pana Andrzeja Cholewę ze stanowiska Prezesa 
Zarządu FAMUR S.A. nie podając przyczyn odwołania. Jednocześnie na stanowisko to powołano 
Pana Tomasza Jakubowskiego związanego z Grupą FAMUR od roku 2002r. W latach 2003-2004 był 
on członkiem organów zarządzających spółek Grupy Kapitałowej a w latach 2004-2007 piastował 
funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. 
 

Rada Nadzorcza 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2006r.: 
 
Jacek Domogała Przewodniczący RN 
Tomasz Domogała Wiceprzewodniczący RN 
Gabriela Koronowska Członek RN 
Zygfryd Nowak  Członek RN 
Tadeusz Uhl  Członek RN 
 
Skład RN na dzień 31.12.2006r.: 
 
Jacek Domogała Przewodniczący RN 
Tomasz Domogała  Wiceprzewodniczący RN 
Gabriela Koronowska  Członek RN 
Jacek Osowski  Członek RN 
Tadeusz Uhl  Sekretarz RN 
 
W dniu 12.09.2006r. Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygfryda 
Nowaka, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, jednocześnie powołano do RN Pana Jacka 
Osowskiego.  
 

NOWOMAG S.A. 
 
Zarząd 
Na dzień 31.12.2006 w skład Zarządu wchodzili: 
Zbigniew Fryzowicz Prezes Zarządu 
Zdzisław Szypuła Wiceprezes Zarządu 
W ciągu ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. 
 
Rada Nadzorcza 
Skład na dzień 31.12.2006r.: 
Jacek Domogała Przewodniczący RN  
Tomasz Jakubowski Członek RN 
Waldemar Łaski Członek RN 
 
Do dnia 12.10.2006r. w skład RN wchodzili: 
Wojciech Wrona  Przewodniczący RN 
Beata Zawiszowska Sekretarz RN 
Waldemar Łaski  Członek RN 
 
W dniu 12.10.2006r. Walne Zgromadzenie odwołało Pana Wojciecha Wronę ze stanowiska 
Przewodniczącego RN oraz Panią Beatę Zawiszowska z funkcji Sekretarza RN, równocześnie 
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powołując Pana Jacka Domogałę na stanowisko Przewodniczącego RN oraz Pana Tomasza 
Jakubowskiego na stanowisko Członka RN.  
 

FAZOS S.A. 
 
Zarząd 
Na dzień 31.12.2006r. w skład Zarządu wchodzili: 
Tomasz  Jakubowski Prezes Zarządu 
Wojciech Czempiel      Wiceprezes Zarządu 
 
Od dnia 01.01.2006 do 30.07.2006 Zarząd działał w składzie: 
Tomasz  Jakubowski Prezes Zarządu 
Wojciech Czempiel      Członek Zarządu 
Dnia 31.07.2006r. Pan Wojciech Czempiel objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 
 
Rada Nadzorcza 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2006r.: 
Jacek Domogała Przewodniczący RN 
Waldemar Łaski Wiceprzewodniczący RN 
Ryszard Bednarz Sekretarz RN 
 
Od dnia 01.01.2006 do 30.04.2006 RN działała w składzie: 
Jerzy Kubacki  Przewodniczący RN 
Halina Kubacki  Wiceprzewodniczący RN 
Arkadiusz Chmielarski Sekretarz RN 
Ryszard Bednarz Członek RN 
Tadeusz Uhl  Członek RN 
 
Uchwałą z dnia 04.04.2006r. został odwołany z funkcji Przewodniczącego Pan Jerzy Kubacki oraz z 
funkcji Wiceprzewodniczącej Pani Halina Kubacki. Równocześnie Pan Tadeusz Uhl objął stanowisko 
Przewodniczącego RN, Pan Ryszard Bednarz zajął stanowisko Wiceprzewodniczącego oraz Pan 
Arkadiusz Chmielarski Sekretarza RN. 
Dnia 12.10.2006r. odwołano z funkcji Przewodniczącego RN Pana Tadeusza Uhl oraz z funkcji 
Sekretarza RN Pana Arkadiusza Chmielarskiego, równocześnie powołując Pana Jacka Domogałę na 
stanowisko Przewodniczącego RN oraz Pana Waldemara Łaski na stanowisko 
Wiceprzewodniczącego RN. Pan Ryszard Bednarz przejął stanowisko Sekretarza RN. 
Po dniu bilansowym z uwagi na objęcie przez Pana Tomasza Jakubowskiego stanowiska Prezesa 
Zarządu spółki FAMUR S.A. stanowisko Prezesa Zarządu zostało powierzone Panu Wojciechowi 
Czempielowi. 
 

PIOMA S.A. 
 

Zarząd 
Na dzień 31.12.2006r w skład Zarządu wchodzili: 
Lucjan Dukała  Prezes Zarządu 
Adam Wodziński Wiceprezes Zarządu 
 
Z dniem 03.01.2006r. z funkcji Członka Zarządu odwołano Pana Piotra Stańczyka, Pana Jacka 
Katarasińskiego, Pana Lecha Brojewskiego, Panią Henrykę Ciężką równocześnie powołując Pana 
Czesława Kisiela oraz Pana Tomasza Jakubowskiego jako Członków Zarządu. 
Dnia 14.04.2006r. Pan Czesław Kisiel zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
Dnia 09.05.2006r. Pan Adam Wodziński zostaje powołany na Wiceprezesa Zarządu. 
 
Z dniem 27.11.2006r z funkcji odwołano: 
Prezesa Zarządu Pana Lucjana Dukałę, 
Członka Zarządu Pana Tomasza Jakubowskiego, 
Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Wodzińskiego, 
Równocześnie powołując Pana Lucjana Dukałę jako Prezesa Zarządu oraz Pana Adama 
Wodzińskiego jako Wiceprezesa Zarządu. 
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Rada Nadzorcza 
Skład RN na dzień 31.12.2006r.: 
Waldemar Łaski Przewodniczący RN 
Jacek Domogała Sekretarz RN 
Gabriela Koronowska Członek RN 
 
Z dniem 14.02.2006r. z funkcji odwołano Sekretarza RN Pana Jana Piaseckiego oraz Członków Rady 
Nadzorczej Panią Janinę Warzechę, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pana Bolesława Cirkosa 
równocześnie powołując Panią Beatę Zawiszowską oraz Pana Wojciecha Wronę jako Członków RN. 
 
Z dniem 19.09.2006r. z funkcji odwołano Członków Rady Nadzorczej Pana Waldemara Organistę, 
Pana Wojciecha Wronę, Panią Barbarę Zawiszowską równocześnie powołując jako Członków RN 
Pana Jacka Domogałę, Panią Gabrielę Koronowską oraz Pana Waldemara Łaskiego. 
 
Informacja na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących została podana w pkt 50 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Famur. 
 
2.2. Wykaz akcji będących w posiadaniu grupy osób zarządzających i nadzorujących Spółkę  

 

  Stan na 31.12.2006 

zarządzający:   

Tomasz Jakubowski  9 215 

Wojciech Wrona  6 700 

Waldemar Łaski  6 200 

Beata Zawiszowska  3 000 

Henryk Sok  1 686 

nadzorujący:   

Tomasz Domogała    255 765 

Jacek Domogała  28 962 

 

3. Zatrudnienie i sytuacja płacowa w Grupie Kapitałowej Famur S.A. 
 

W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu w Grupie: 
 

 
rok 2006  rok 2005  

Pracownicy umysłowi 877 889 
Pracownicy fizyczni 2 532 2 608 
Pracownicy na urlopach 
wychowawczych 8 7 
OGÓŁEM 3 417 3 504* 

 
* z uwzględnieniem pracowników Grupy PIOMA S.A.  

 

  rok 2006 rok 2005*  

koszty zatrudnienia:   
Wynagrodzenia 111 053 45 364 
Składki na ubezpieczenie społeczne 20 828 9 361 
Inne świadczenia pracownicze  6 953 1 661 
RAZEM 138 834 56 386 

 

* na rok 2005 koszty zatrudnienia podano bez kosztów zatrudnienia poniesionych przez Grupę PIOMA S.A.  
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4. Sytuacja marketingowa Grupy FAMUR S.A. 
 
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 
 
 
Charakterystyka produktów 
 
Głównym produktem spółki są kombajny ścianowe, przeznaczone do pracy w wysokowydajnych 
kompleksach zmechanizowanych o dużej koncentracji wydobycia. Umożliwiają one dwukierunkowe, 
bezwnękowe urabianie i ładowanie węgla kamiennego w ścianowym systemie eksploatacji pokładów 
o wysokości do 6,0 m, nachylonych podłużnie do 350 i poprzecznie do 200. 
 
 
Sytuacja marketingowa FAMUR S.A. na rynku krajowym 
 

Główny produkt wytwarzany przez FAMUR S.A. to kombajny ścianowe, dlatego też w strukturze 
przychodów w roku 2006 dominowała sprzedaż związana z ich produkcją. Spółka oferuje wytwarzane 
przez siebie kombajny bądź w formie sprzedaży (rynki zagraniczne) bądź w formie dzierżawy (rynek 
krajowy). Generalnie na rynku krajowym nie jest prowadzona sprzedaż kombajnów. Część umów 
dzierżawy dotyczących kombajnów ścianowych kwalifikowana jest jako umowy leasingowe. Biorąc 
pod uwagę sumaryczne przychody z tytułu dzierżawy kombajnów, niezależnie od sposobu ich 
kwalifikacji, stanowią one największe źródło przychodów Spółki.  
 

Wyszczególnienie (w sztukach)  rok 2006  rok 2005 

Kombajny: 
- wprowadzone do dzierżawy 
- zwroty dzierżawy  
- stan na koniec roku 

 
28 
28 
45 

 
30 
15 
45 

Podzespoły   (ramiona, ciągniki, 
skrzynie elektryczne, przekładnie): 
- wprowadzone do dzierżawy 
- zwroty z dzierżawy  
- stan na koniec roku 
 

 
 

2 
5 
2 
 

 
 
4 
5 
5 

Pozyskiwanie zamówień na rynku krajowym na kombajny, części zamienne, usługi remontowe w 
głównej mierze odbywa się w oparciu o procedury przetargowe przeprowadzane przez producentów 
węgla kamiennego (w zależności od zakładanej wartości zamówienia przetargi te są na ogół objęte 
ustawą „Prawo zamówień publicznych”). W wyniku powyższych uwarunkowań o aktualnej pozycji 
Famur S.A. na rynku decyduje ilość wygranych przetargów, w których w przeważającej części 
dominującym kryterium wyboru oferty jest jej cena (stawka dzierżawna). Wielkość uzyskiwanych 
przychodów jest zatem wypadkową ilości ogłaszanych przetargów, strategii firmy oraz oferowanych 
cen (stawek). Na przestrzeni 2006r. Famur S.A. zanotował wzrost przychodów z dzierżaw. 
 
Największe obroty w 2006r. Grupa FAMUR zrealizowała z następującymi podmiotami: 

Kompania Węglowa S.A. 133.899 tys. zł 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 87.907 tys. zł 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 80.324 tys. zł 
Siewierstal (Rosja) 61.815 tys. zł 

Razem 363.945 tys. zł 
 
Trzy pierwsze spółka skupiają ponad 90% krajowych kopalń węgla kamiennego i są głównymi 
odbiorcami na rynku krajowym maszyn górniczych, usług remontowych i części zamiennych.   
Wieloletnia obecność spółek Grupy FAMUR w sektorze maszyn górniczych, zdobyte doświadczenie w 
kontaktach na rynkach zagranicznych oraz dysponowanie uznanymi produktami oraz charakterystyka 
rynku krajowego powodują iż krąg podstawowych odbiorców jest względnie stały. W opinii Grupy, 
uwzględniając dynamikę sprzedaży eksportowej, nie istnieje uzależnienie od któregokolwiek z 
odbiorców maszyn górniczych jako pojedynczych podmiotów. Natomiast można mówić o znaczącej 
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koncentracji sprzedaży do jednego sektora gospodarki jakim jest górnictwo. Grupa stara się 
zdywersyfikować odbiorców poprzez dalszą ekspansję eksportowych rynków zbytu. 
 
   

Sytuacja marketingowa na rynku zagranicznym 
 
Pozycja oraz funkcjonowanie Famur S.A. na rynkach zagranicznych są ściśle związane z 
możliwościami rozwoju światowego górnictwa. W 2006 roku można było zauważyć wzrost wydobycia 
węgla oraz powstanie nowych ośrodków wydobywczych. 
Główne działania Grupy Famur to utrzymanie i rozwój posiadanych kierunków eksportu oraz 
pozyskiwanie nowych rynków zbytu. 
 
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA GRUPY FAMUR. 
 

Przychody ze sprzedaży struktura 
terytorialna 

Koniec 
okresu 
31/12/2006 

Koniec 
okresu 
31/12/2005 Dynamika 

Polska 370 538 248 486 49,1% 

Rosja 71 651 16 981 321,9% 

Unia Europejska 128 274 60 206 113,1% 

USA 8 924 8 740 2,1% 

Pozostałe 24 838 3 806 552,6% 

gł. Norwegia, Ukraina, Białoruś, Rumunia       

Razem 604 225 338 219 78,6% 

Eksport łącznie: 233 687 89 733 160,4% 

 

Całość eksportu w 2006r. wyniosła 38,7% sprzedaży Grupy i jej udział w obrotach zwiększył się z 
26,5% w 2005r. W roku 2006 część sprzedaży eksportowej była obsługiwana przez spółkę celową 
Polskie Maszyny Górnicze S.A. Dużym wzmocnieniem dla Grupy oraz jej sprzedaży eksportowej było 
przejęcie grupy PIOMA sfinalizowane z początkiem 2006r. Wyniki tego przejęcia są uwidocznione 
szczególnie w segmencie sprzedaży do Unii Europejskiej gdzie obroty „rok do roku” podwoiły się.  
Duże nadzieje wiązane są z rynkiem rosyjskim gdzie widoczne jest zainteresowanie oparcia 
tamtejszej energetyki w większym stopniu na węglu kamiennym. Będzie to wiązało się w najbliższych 
latach ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi w tamtejszej branży wydobywczej. W związku z tym 
faktem cieszy tak znaczne zwiększenie sprzedaży na rynek rosyjski w porównaniu z rokiem 2005.  
 
RYNKI ZBYTU 
 
RYNEK CZESKI 
Wielkość wydobycia węgla nie stawia wprawdzie Czech w gronie znaczących producentów węgla, 
jednak rynek ten jest dla spółki FAMUR oraz całej Grupy Kapitałowej istotnym kierunkiem eksportu. W 
2006 roku dostarczono do Czech części zamienne do naszych maszyn oraz przeprowadzono remonty 
(kapitalne i modernizacyjne): kombajnu KGE-800RW, silników hydraulicznych i hamulców 
hydraulicznych. Zapoczątkowano ponadto modernizację hydraulicznych kombajnów górniczych na 
kombajny z napędem elektrycznym (KGS-345N/2BP na KGE-710F).  
Wprowadzana jest na rynek czeski nowa forma usługi, dotycząca wydzierżawiania kombajnów 
ścianowych.   
 
RYNEK ROSYJSKI 
Rynek rosyjski należy do najważniejszych rynków zbytu całej Grupy Famur S.A. Wzrostowa tendencja 
wydobycia węgla oraz ustabilizowana sytuacja własnościowa największych rosyjskich zjednoczeń 
górniczych w Kubasie, Zagłębiu Peczorskim (Inta, Workuta), powstanie wielu ośrodków 
wydobywczych (kopalnie okręgu Rostowskiego, rejon Chabarowska i innych), dają szansę nie tylko na 
stabilną współpracę ale i wzrost sprzedaży produktów i usług FAMUR S.A. (kombajny, remonty 
maszyn). 
W 2006 r. nadal występowała wzrostowa tendencja sprzedaży części zamiennych, mająca związek z 
upływem okresu gwarancyjnego większości pracujących tam kombajnów ścianowych. Odnotowano 
zwiększenie ilości odpłatnych usług pogwarancyjnych dla urządzeń wcześniej zakupionych. 
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Na rynku rosyjskim zaobserwowano przechodzenie przez kompanie wydobywcze z eksploatacji 
metodą odkrywkową na eksploatację podziemną metodą ścianową, co wpływa na wzrost 
zapotrzebowania na maszyny i urządzenia górnicze, w tym produkcji Famur S.A. 
Udział w obrotach na rynku rosyjskim ma spółka OOO Famur z siedzibą w Leninsku-Kuźnieckim 
(Kuzbass), prowadząca obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną (odpłatną) naszych 
urządzeń oraz działalność marketingową, promocyjną i handlową. Ponadto OOO Famur prowadzi 
składy części zamiennych w Leninsku-Kuźnieckim i Incie, a także otworzył filię wraz ze składem 
części zamiennych w Workujcie, w celu zabezpieczenia bieżącej obsługi gwarancyjnej i 
pogwarancyjnej oraz przyszłych remontów dostarczonego sprzętu produkcji Grupy Famur. 
 
RYNEK HISZPAŃSKI  
Famur S.A. (za pośrednictwem przedstawicielstwa hiszpańskiej firmy) skutecznie od kilku lat dominuje 
na rynku hiszpańskim, sprzedając i remontując kombajny typu KGS- 324, KGS- 245, KGS- 245N, oraz 
części zamienne do tych maszyn.  
Na początku 2006r. Famur SA uzyskał zamówienia na zakup części zapasowych do kombajnu KGS- 
245N z certyfikatem ATEX. Również w 2006r. sprzedano do kopalni w Hiszpanii kombajn KGS- 245. 
Wiek poszczególnych kombajnów pracujących w zjednoczeniu HUNOSA wskazuje na możliwość 
dalszych zakupów lub ewentualne remonty kombajnów wyprodukowanych przez Spółkę. 
 
RYNEK BIAŁORUSKI 
Niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w 2006r., zakazy władz państwowych w zakresie importu 
ograniczyły silną pozycję Famuru na tym rynku do sprzedaży części zamiennych dla wcześniej 
dostarczonych urządzeń  pracujących w kopalniach zjednoczenia PO „Belaruskalij”. 
 
RYNEK RUMUŃSKI 
Dostawa dwóch kombajnów KGS- 460S/2BP/06 w latach ubiegłych zaowocowała w marcu 2006 roku 
podpisaniem kontraktu na dostawę części zamiennych bezpośrednio dla kopalni Zjednoczenia 
Compania Nationala A Hilei.  
 
RYNEK SŁOWACKI 
Niewielki lecz bardzo stabilny od kilku lat rynek w zakresie dostaw części zamiennych do kombajnów 
spółki FAMUR. W 2006 r. zrealizowano dostawy części do kombajnów KGS-245 i KGS-324 dla 
zjednoczenia HB Prievidza. 
 
4.1. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiębiorstwa Spółki Famur 
 
Planowany jest stały wzrost zużycia węgla w Europie i świecie w następnych dekadach. Koniunktura 
na rynku węgla w okresie ostatnich dwóch, trzech lat charakteryzowała się znacznym wzrostem 
popytu oraz wzrostem ceny węgla do bardzo wysokich poziomów. Korzystna koniunktura na rynku 
węgla znacznie poprawiła sytuację w branży górniczej w Polsce, gdzie jednak dało się zauważyć 
spadek dochodowości kopalń (włącznie ze znaczną stratą Kompanii Węglowej).  
Wzrost cen węgla, nadal korzystne wyniki spółek węglowych oraz prognozy związane ze wzrostem 
PKB i zapotrzebowania na energię elektryczną, wpływają na rozszerzanie planów inwestycyjnych 
przez sektor górniczy. Aktualnie spółki węglowe planują wzrost inwestycji skierowany głównie na: 

� zwiększenie wydajności eksploatowanych złóż poprzez modernizację i wymianę maszyn 
górniczych, przede wszystkim kombajnów, obudów i przenośników, 

� utworzenie w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej tzw. kopalni zespolonej na bazie kilku 
kopalń i zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów tych kopalń poprzez możliwość 
eksploatacji pokładów węgla umiejscowionych w filarach ochronnych; trwają rozmowy nad 
stworzeniem dużej grupy koksowej oraz włączeniem kopalni Budryk w struktury JSW; 

� rozszerzenie zakresu prac nad przyszłym inwestowaniem w tzw. pola rezerwowe (pole Bzie-
Dębina przylegające do kopalni Zofiówka oraz pole Pawłowice przylegające do kopalni 
Pniówek). 

 
Począwszy od 2003 roku, w branży producentów maszyn górniczych trwa stały proces konsolidacyjny 
realizowany przez największe podmioty w branży, w tym przede wszystkim przez FAMUR S.A. 
Proces konsolidacji opiera się przede wszystkim o przejęcia podmiotów w celu stworzenia grup 
kapitałowych o potencjale produkcyjnym umożliwiającym produkcję wszystkich najważniejszych 
elementów zmechanizowanego kompleksu ścianowego (obudowa, kombajn oraz system 
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przenośników). Każdy z podmiotów Grupy FAMUR specjalizuje się w określonym profilu tych maszyn i 
urządzeń.  
Na rynku krajowym, procesy konsolidacyjne będą prowadzić do stopniowego eliminowania drobnych 
producentów i dostawców nie dysponujących zapleczem konstrukcyjnym, nie posiadających własnych 
rozwiązań technicznych i nie mających wystarczającego potencjału finansowego do skutecznego 
pozyskiwania w dłuższym okresie zleceń rozstrzyganych w drodze przetargów i zamówień 
publicznych. 
Potwierdzeniem procesów konsolidacji jest zaplanowana na II kwartał b.r. emisja akcji Kopex S.A. 
mająca na celu połączenie z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi i utworzenie giełdowej grupy 
ZZM-KOPEX. 
 
W opinii Spółki Famur, w przypadku odbiorców krajowych, nadal dominować będzie dzierżawa, gdyż 
jest ona ekonomicznie korzystniejsza dla kopalń w stosunku do zakupu nowego kombajnu. Zwykle co 
3-4 lata dokonywane są remonty kombajnów ścianowych, często połączone z ich jednoczesną 
modernizacją. Modernizacje i remonty kombajnów wykonywane są zwykle przez ich pierwotnych 
producentów. 
Ponad 80% rynku kombajnów ścianowych należy do dwóch producentów: Zabrzańskich Zakładów 
Mechanicznych S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz FAMUR S.A. Znaczenie pozostałych podmiotów 
działających na rynku kombajnów ścianowych jest stosunkowo niewielkie, a ich udziały rynkowe nie 
przekraczają kilku procent. 
Zdaniem Zarządu Spółki wartość rynku kombajnów ścianowych w następnych latach w Polsce z 
uwagi na wzrost tempa modernizacji istniejących kombajnów będzie nieznacznie rosła. 
Ustabilizowanie liczby czynnych ścian wydobywczych ogranicza możliwości zwiększania sprzedaży 
nowych maszyn. 
 
NOWOMAG S.A. 
 
Charakterystyka produktów 
W roku 2006 spółka sprzedała ponad 30 sztuk przenośników zgrzebłowych lekkich, podścianowych, 
ścianowych i przenośników taśmowych o łącznej wartości ponad 22 mln zł. Dodatkowo połowę tej 
kwoty spółka uzyskała z tytułu przychodów z części zamiennych do przenośników. Innym znaczącym 
źródłem przychodów była sprzedaż kadłubów i kolejek przetokowych (łącznie ponad 9,5 mln zł). 
 
Głównymi odbiorcami na rynku krajowym z udziałem powyżej 10% sprzedaży byli: Kompania 
Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Polskie Maszyny Górnicze S.A., DAMEL S.A. 
Większe dostawy spółka zrealizowała także do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz KWK 
„Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. oraz kontrahenta hiszpańskiego. 
 
 
FAZOS S.A. 
 
Charakterystyka produktów 
Podstawowym produktem spółki FAZOS S.A. są górnicze zmechanizowane obudowy ścianowe z 
napędem hydraulicznym (kroczące) służące do pozyskiwania węgla i innych kopalin. Symbol wyrobu 
wg PKWiU 29.56.25-73.10. Obudowy produkowane są w sekcjach.  
Spółka produkuje także podzespoły i części zamienne do obudów w zakresie hydrauliki siłowej i 
elementów konstrukcyjnych. Wykonuje również usługi remontów hydrauliki siłowej oraz usługi 
związane z obróbką metali. 
 
Sytuacja marketingowa na rynku krajowym i zagranicznym 
Sytuacja marketingowa spółki jest ściśle związana z rynkiem, na którym spółka działa w kraju i na 
rynkach zewnętrznych. Rynek zmechanizowanych obudów ścianowych jest rynkiem globalnym: kilku 
wyspecjalizowanych dostawców obsługuje określoną liczbę odbiorców. 
Popyt na maszyny i urządzenia dla górnictwa ściśle zależy od światowej koniunktury na węgiel, jego 
ceny, kursów walut oraz roli węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju. 
Dobra światowa koniunktura na węgiel w ostatnich latach wpłynęła znacząco na wzrost 
zapotrzebowania na sprzęt górniczy. Przełomowy był rok 2004, kiedy cena tony węgla wzrosła z 35-
40 USD do 70-80 USD. W roku 2006 zaobserwowano spadek cen – do około 60 USD za tonę węgla.  
Węgiel wrócił do łask przede wszystkim z powodu popytu rozwijającego się przemysłu w Chinach i 
Indiach oraz kłopotów z dostawami ropy naftowej. W USA, gdzie został wzmożony nacisk na 
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uniezależnienie się od ropy Bliskiego Wschodu, odradzają się zagłębia górnicze. Wszystkie prognozy 
przekonują, że zużycie węgla będzie skokowo rosło. Urząd Informacji Energetycznej przekazał, że w 
porównaniu z początkiem lat 80. zużycie węgla do 2030r. wzrośnie na świecie dwuipółkrotnie (do 10,5 
mld ton). W Europie zaś rynek rozwija się dużo wolniej – zużycie węgla w państwach UE wzrośnie w 
ciągu kilku lat o 5%.  
W kraju należy zwrócić uwagę na pogarszająca się koniunkturę na węgiel, która zaznaczyła się już w 
2005r. i trwała w 2006r., co wyrażało się utrzymującym się spadkiem cen węgla. Obserwowany 
spadek cen i wzrost kosztów jego produkcji powoduje pogorszenie wyników finansowych producentów 
węgla. Największe zagrożenie z tego powodu pojawia się w odniesieniu do Kompani Węglowej S.A. - 
największego holdingu węglowego w Europie. W ostatnim roku pojawiły się kłopoty z zaspokojeniem 
krajowego popytu na węgiel w niektórych asortymentach. Kompania Węglowa wydobyła około milion 
ton węgla mniej niż planowała.  
Uwzględniając zmiany podażowo-popytowe dla polskich kopalń założono procesy restrukturyzacyjne. 
Podstawowym celem restrukturyzacji górnictwa jest poprawa ekonomicznej opłacalności wydobycia 
węgla. Powoduje to likwidację nierentownych zakładów wydobywczych, zmianę modelu i infrastruktury 
kopalń, koncentrację wydobycia i konieczność eksploatacji pokładów coraz trudniejszych pod 
względem geologicznym. Istotnym elementem strategii sektora są inwestycje, które powinny pozwolić 
na utrzymanie wydobycia węgla na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu na rynku krajowym 
i ekonomicznie uzasadnionemu eksportowi, przy równoczesnym uwzględnieniu poprawy jakości 
produkowanego węgla. W polskim górnictwie kierunki zmian określają programy „Restrukturyzacja 
górnictwa węgla kamiennego w latach 2004 – 2006” oraz „Strategia na lata 2007 - 2010”.  

Od stycznia 2003 roku w Polsce obowiązuje „Ustawa o zamówieniach publicznych”, która 
nakazuje firmom bezpośrednio związanym z wydobyciem węgla dokonywanie zakupów i remontów 
o wartości przekraczającej  60 tys. Euro w oparciu o postanowienia tej ustawy. W tej procedurze 
głównym kryterium wyboru jest cena i warunki płatności proponowane w ofercie przetargowej. W 
wyniku ostrej konkurencji wśród producentów zmechanizowanych obudów ścianowych na rynku 
ukształtowały się ceny często na progu opłacalności. 

Konkurencję dla FAZOS S.A. na rynkach eksportowych stanowi kilka wyspecjalizowanych firm 
takich jak Joy Mining Machinery (Wielka Brytania), Deutsche Bergbau Technik (Niemcy), a także 
rodzimi producenci. Największym krajowym konkurentem spółki FAZOS jest ZMG GLINIK Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gorlicach.  

 
Mając na uwadze rozwój działalności firmy, FAZOS brał udział w wielu krajowych i światowych 
imprezach targowych organizowanych przez producentów maszyn i urządzeń górniczych. W 2006 
roku uczestniczył on w następujących targach górniczych: 

� MinTek Kazakhstan 2006  14-04.06.2006r. Karaganda, KAZACHSTAN; 
� EXPOMIN 2006 23-27.05.2006r. Santiago, CHILE; 
� UGOL & MAINING 2006, 04-08.09.2006r., Donieck, UKRAINA; 
� UGOL ROSII & MAINING 2006  06-09.06.2006r. Nowokuźnieck, ROSJA. 
 

Sprzedaż produktów nowych (tj. obudów nowych i części zamiennych) stanowiła 65,9% sprzedaży  
produktów i usług ogółem, natomiast sprzedaż produktów remontowanych (obudowy remontowane i 
modernizowane oraz usługi remontu hydrauliki siłowej) stanowiła 33,5% sprzedaży Spółki. Pozostałe 
0,6% sprzedaży stanowią usługi pozostałej działalności, m.in. usługi związane z przeglądami 
technicznymi obudów, z obróbką metali i nakładania powłok oraz wynajmem nieruchomości. 

 

Sprzedaż produktów i usług ogółem 

65,90%

33,50%

0,60%

Produkty nowe Produkty remont.i moder. Pozostałe 
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Główny produkt, czyli sekcje obudowy zmechanizowanej ilościowo przedstawia się następująco: 
-nowe sekcje:    kraj - 317 szt.  zagranica - 136 szt.    razem  =  453 szt.  
-remonty i modernizacje: kraj - 60 szt.  zagranica - 320 szt.    razem  =  380 szt. 
                                                                                                         --------------------- 

                                                                                                                     833 szt. 
 

Głównym odbiorcą Spółki jest górnictwo węgla kamiennego. FAZOS to jeden z głównych polskich 
producentów obudów ścianowych dla górnictwa. Pod względem wielkości produkcji 
zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS jest jednym z największych producentów spośród 
znanych na międzynarodowym rynku. Program produkcji fabryki, obok oferowanych różnych typów 
obudów, obejmuje również siłowniki hydrauliczne według potrzeb i życzeń klienta.  
 

 

Rynek krajowy 
 
Sprzedaż produktów „FAZOS” S.A. na rynek krajowy w 2006 roku stanowiła 42% sprzedaży ogółem. 
Na rynku krajowym występuje trwały popyt na maszyny i urządzenia górnicze, w tym również na 
zmechanizowane obudowy ścianowe.  
 
Aktualnie sektor górnictwa składa się z następujących podmiotów gospodarczych i produkcyjnych:  

� Kompania Węglowa SA - grupująca 17 kopalń i 5 zakładów 
� Katowicka Grupa Kapitałowa - Katowicki Holding Węglowy SA z 6 kopalniami oraz  

1 kopalnią będącą Sp. z o.o. ( 100% udziałów posiada KHW SA ) 
� Jastrzębska Spółka Węglowa SA - grupująca 5 kopalń 
� KWK Budryk S.A. 
� Lubelski Węgiel  Bogdanka SA 
� Południowy Koncern Węglowy S.A. – grupujący 2 zakłady górnicze. (50,45% udziałów 

posiada KW S.A. i 49,55% PKE S.A.) 
� Siltech Sp. z o.o. (100% udziałów posiada właściciel prywatny). 

 
Wyłącznym właścicielem wyżej wymienionych podmiotów jest Skarb Państwa za wyjątkiem LW 
Bogdanka S.A., w której Skarb Państwa posiada ponad 90% akcji oraz PKW S.A. i Siltech Sp. z o.o. 
Największym odbiorcą produktów FAZOS S.A. był Katowicki Holding Węglowy. Drugim z kolei pod 
względem wielkości sprzedaży odbiorcą produktów była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.. 

 
FAZOS brał udział we wszystkich przetargach publicznych na dostawę obudów zmechanizowanych 
oraz ich remont i modernizację. W sumie odbyło się 13 przetargów, z czego 7 cenowo, bądź po 
odrzuceniu ofert innych firm wygrał „FAZOS” S.A. Cztery z nich zakończono podpisaniem umowy i 
zrealizowano w 2006 roku. 3 postępowania przetargowe przesunięto na rok 2007. 
 
Rynek zagraniczny 
 
Sprzedaż produktów FAZOS S.A. na rynek zagraniczny w 2006 roku stanowiła 58% sprzedaży 
ogółem. W 2006 roku, podobnie jak w poprzednich latach firma FAZOS S.A. miała bardzo mocną 
pozycję na rynku czeskim. Firma uczestniczyła w kilku przetargach na remont i modernizację 
pracujących tam obudów FAZOS oraz na dostawę części zamiennych. Wartość zawartych w 2006 
roku kontraktów w Republice Czeskiej stanowiła prawie 56% eksportu, a 31% sprzedaży ogółem. 
Pozostałą część eksportu, tj. 44% (25% sprzedaży ogółem) stanowiła sprzedaż do Rosji.  
W najbliższym otoczeniu FAZOS S.A. znajduje się kilka potencjalnych rynków, w których ze względu 
na poziom i dynamikę wydobycia istnieje duże zapotrzebowanie na urządzenia górnicze, w tym na 
obudowy ścianowe. Należy tutaj wymienić  takie kraje jak: Rosja, Ukraina, Czechy, Kazachstan. 
 
Według danych BP największe zapasy węgla są skoncentrowane w USA (27%), Rosji (17%) i 
Chinach (13%). Nie przekłada się to jednak na poziom wydobycia w tych krajach. Pomimo 
największych zapasów USA obecnie wydobywa węgiel na poziomie krajów europejskich. Natomiast 
takie kraje jak Chiny i Indonezja łącznie osiągają prawie 55% światowego wydobycia. Również 
dynamika wzrostu wydobycia w tych krajach jest największa. 
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Obiecującym rynkiem zbytu wyrobów FAZOS S.A. jest rynek rosyjski. Rosja posiada ok. 17% 
światowych zapasów węgla, co przy obecnym tempie wydobycia powinno wystarczyć na około 500 
lat. Dla porównania wg większości źródeł zasoby węgla w Polsce wystarczą na około 40-60 lat. Rosja 
osiąga średnie roczne wydobycie na poziomie 290 mln ton. Biorąc pod uwagę udział w światowych 
zapasach węgla jest to dosyć niski poziom, ponieważ stanowi zaledwie 5,1% światowego poziomu 
wydobycia. Prognozy jednak wskazują na stopniowy wzrost wydobycia oraz przewidują ok. 6% wzrost 
w 2007 roku. Przewidywania te głównie są oparte na wprowadzeniu nowych mocy wydobywczych, 
zwiększeniu efektywności istniejących mocy oraz na dodatkowych inwestycjach w zakresie 
infrastruktury transportowej. Sytuacja na rynku rosyjskim stwarza duże możliwości dla producentów 
maszyn górniczych. Zapotrzebowanie jest w chwili obecnej duże i będzie wzrastać wraz ze wzrostem 
wydobycia i inwestycjami w branży górniczej. Na rynku rosyjskim FAZOS S.A. posiada stosunkowo 
mocną pozycję. Jest marką rozpoznawaną oraz często uwzględnianą w trakcie realizacji programów 
inwestycyjnych największych rosyjskich kompanii węglowych. W 2006 roku prowadzono obszerne 
działania na rynku rosyjskim. Nawiązano ścisłą współpracę z kompanią Siewierstalresurs dla której 
zrealizowano kontrakt na dostawę obudowy. FAZOS uczestniczył w wielu przetargach na dostawę 
obudów górniczych, które były organizowane przez rosyjskie kompanie. Silna konkurencja ze strony 
takich firm jak Joy, DBT, Tagor skłoniła do działań zwiększających konkurencyjność firmy. Dla potrzeb 
klientów utworzono nowe centrum serwisowe. Firma brała czynny udział w organizowanych na terenie 
Federacji Rosyjskiej targach branżowych, dzięki czemu została przedstawiona oferta szerszej grupie 
potencjalnych odbiorców oraz nawiązano liczne kontakty z kompaniami węglowymi jak również z 
innymi firmami z branży, w tym z Instytutami zajmującymi się dopuszczeniami i certyfikacjami 
urządzeń górniczych. 

Innym obiecującym rynkiem znajdującym się w najbliższym otoczeniu jest rynek ukraiński. 
Zapasy węgla w tym kraju wynoszą 4% światowych zapasów, a średnie roczne wydobycie wynosi 
około 60 mln ton. Duże szanse dla producentów maszyn górniczych stwarza niski poziom 
wyposażenia sprzętowego na większości ukraińskich kopalniach. Wydobycie przeważnie jest 
realizowane za pośrednictwem przestarzałego lub niskowydajnego sprzętu. Natomiast bez poważnych 
inwestycji i modernizacji dużej liczbie kopalni grozi zamknięcie. Oprócz potencjalnych możliwości 
rynek ukraiński posiada również znaczącą liczbę barier, które utrudniają wejście zagranicznych 
producentów. Jedną z najważniejszych barier jest polityka niestabilnego rządu Ukrainy, który z 
powodu częstych zmian gabinetowych uniemożliwia przeprowadzenie niezbędnych reform w branży 
górniczej, w zapowiadanej od kilku lat prywatyzacji sektora. Forma własności większości kopalń jest 
kolejną barierą dla zagranicznych producentów. Ponad 90% kopalni ukraińskich jest własnością 
państwa. Inwestycje mają raczej charakter bieżący niż kompleksowy długoterminowy. W 2006 roku 
firma FAZOS intensywnie uczestniczyła w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu 
Węglowego. Wymagania przetargowe oraz sposób przeprowadzenia procedury przetargowej były 
ukierunkowane pod kątem producentów krajowych. Jedynym najważniejszym kryterium przy wyborze 
zwycięzcy była cena urządzenia, więc w takiej sytuacji FAZOS nie był w stanie konkurować z tanim 
sprzętem ukraińskim, pomimo lepszych parametrów konstrukcyjnych oraz wysokiej trwałości i 
niezawodności. Duże szanse stwarzają zapowiadane przez rząd ukraiński reformy, w tym budowa w 
2007 roku kilku nowych kopalni oraz modernizacja i zwiększenie efektywności istniejących 
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przedsiębiorstw wydobywczych. Swoją ofertę dla potencjalnych odbiorców na rynku ukraińskim 
przedstawiono na targach górniczych w Doniecku, dzięki czemu firma zaznaczyła swoją obecność 
jako wiodący światowy producent nowoczesnych obudów ścianowych. Rynek ukraiński jest rynkiem, 
w którym zmiany mają charakter bardzo dynamiczny, dlatego należy na bieżąco go monitorować, jak 
również czynnie uczestniczyć w strategicznych przedsięwzięciach. 
 
 
PIOMA S.A. 
 
Sytuacja marketingowa na rynku krajowym 
 
� Krajowy rynek górniczy 
 
W 2006 roku umocniono pozycję na krajowym rynku górniczym, pozyskując drogą zamówień 
publicznych, przetargów z wolnej ręki lub przetargów resortowych, ilość kontraktów i zamówień 
potwierdzającą zakładaną dynamikę wzrostu sprzedaży. Sprzedaż na rynek górniczy stanowiła 63,5% 
wartości sprzedaży ogółem i wzrosła 10,5% w stosunku do roku ubiegłego. 
 
� Krajowe rynki pozagórnicze 
 
Działania marketingowe na tych rynkach ukierunkowane były na inwestycje w hutnictwie i energetyce.        
Wyniki osiągnięte w 2006r. na rynku krajowym potwierdzają długofalowy rozwój sektora 
energetycznego. 

• Poszerzenie naszej oferty kompleksowej odstawy materiałów, wraz z przeładunkiem lub 
załadunkiem, pozwoliło na pozyskanie nowych projektów na rynku energetycznym. 
Zakontraktowano dostawę linii technologicznych transportu i składowania kamienia 
wapiennego i gipsu z przeznaczeniem dla Elektrowni BOT Bełchatów i Elektrowni Ostrołęka. 

• podpisano kilkunastomilionowy kontrakt z amerykańsko-kanadyjskim koncernem na dostawę i 
montaż urządzeń do nawęglania nowego bloku energetycznego 460MW dla Elektrowni 
Pątnów. 

• w IV kwartale 2006 roku został wykonany kompletny projekt na „modernizację ciągu 
rozładowczego wraz z poborem węgla ze składowiska”.  

 
Dostawy na krajowy rynek pozagórniczy stanowiły 9,5% przychodów ogółem oraz były ponad 
trzykrotnie wyższe od poziomu  roku ubiegłego. Rozwój sektora energetycznego i przewidywane 
inwestycje na najbliższe lata stwarzają szansę pozyskania zamówień z tego rynku uzupełniając w ten 
sposób możliwe zmniejszenie zapotrzebowania na krajowym rynku górniczym. Podjęte działania 
marketingowe i konstrukcyjno-technologiczne wpłyną na zwiększenie produkcji maszyn i urządzeń dla 
tego sektora. 
 
Charakterystyka marketingowa na rynku zagranicznym 
 
� Eksport  

• Zgodnie z przyjętymi założeniami strategii rynkowej na rynku rosyjskim, w Zagłębiu 
„Nowokuznieckim” oraz „Workutaugol” pozyskano i zrealizowano w ciągu 2006 r. zamówienia 
na dostawę przenośników taśmowych dla kontrahenta rosyjskiego o wartości 4,8 mln zł. 

• Pozyskano nowego klienta hiszpańskiego. Zrealizowano kontrakt na dostawę 3 lokomotyw 
spalinowych spągowych o wartości 2,5 mln zł.  

 
� Eksport kooperacyjny (produkcja urządzeń na podstawie dokumentacji powierzonej przez 

  klienta) 
W eksporcie kooperacyjnym w 2006r. dominowały urządzenia i podzespoły do wyposażania platform i 
eksploatacji ropy naftowej i gazu spod dna morskiego: 

• kompetencje technologiczne FMG „PIOMA” S.A. oraz zdolność spełnienia wysokich wymagań 
jakościowych dla tego typu urządzeń, zaowocowały podpisaniem wieloletniego porozumienia, 
o produkcji i dostawach z kontrahentem norweskim,   

• rozpoczęto współpracę z trzema kolejnymi fimami z branży wydobycia ropy. 
 
W 2006 roku kontynuowane były również dostawy elementów dla kolejnictwa, wyposażenie hut 
aluminium oraz maszyny i zespoły maszyn dla przeładunku materiałów.   
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5. Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi z określeniem uzależnienia 
od  jednego lub więcej dostawców 
 
Grupa Kapitałowa posiada zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji tak więc 
nie występuje uzależnienie od jednego lub więcej dostawców. Wzrost skali działalności całej Grupy  
FAMUR wykreował możliwości bardziej atrakcyjnych zakupów materiałowych poprzez 
wykorzystywanie efektu skali. 
 
Największym zamawiąjącym w ramach Grupy FAMUR jest Pioma S.A. W 2006 roku wartość 
dokonanych przez nią zakupów materiałów do wytwarzanej produkcji, pochodzących z rynku 
krajowego oraz z importu, wyniosła 147.440 tys. zł i stanowiła 54,7 % przychodów ze sprzedaży 
ogółem. 
Procedura zakupu przebiega w następujących etapach: 

1. Oferowanie potrzeb zakupowych 
2. Wybór najkorzystniejszych ofert (cena i jakość, termin dostawy, sposób zapłaty) 
3. Złożenie zamówień i nadzór nad ich realizacją. 

W procesie realizowanych zakupów brak uzależnienia od jednego lub kilku dostawców. Istnieje 
swobodny dobór dostawców odpowiadający wymogom i kryteriom założonym w procedurach 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy. 
Zakupy dokonywane są w hutach, kuźniach, u producentów taśm, elektryki, hydrauliki oraz w firmach 
zajmujących się dystrybucją różnego rodzaju materiałów. 
Udział głównych dostawców nie przekracza 10% wielkości globalnej zakupionych materiałów. 
 
6. Informacja o działalności w zakresie ochrony środowiska  
 
FAMUR S.A. 
  
FAMUR S.A. w wyniku prowadzonej działalności, oddziałuje na następujące elementy środowiska : 

� wody powierzchniowe 
� powierzchnię gruntu 
� powietrze atmosferyczne. 

 
Na terenie zakładu produkcyjnego powstają ścieki gospodarczo bytowe, produkcyjne, opadowe. 
Spółka posiada pozwolenie wodno-prawne (decyzja nr 164/I/02 oraz 18/I/03) wydane przez 
Prezydenta Miasta Katowice na odprowadzenie ścieków deszczowych po podczyszczeniu na 
piaskowniku i odolejaczu do potoku Ślepiotka. Decyzja ta jest ważna do 31.12.2012 roku.   
Spółka posiada pozwolenie na wytwarzanie na terenie Famur S.A. niektórych odpadów 
niebezpiecznych (decyzja nr 203/2002) wydane przez Prezydenta Miasta Katowice. Decyzja ta jest 
ważna do 31.12.2011 roku.  
W wyniku prowadzonej produkcji są wprowadzane do powietrza w sposób zorganizowany (emitorami) 
zanieczyszczenia z poszczególnych procesów produkcyjnych. Zakład posiada pozwolenie na 
wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (decyzje: nr 34/I/02 oraz 174/I/02), wydane przez 
Prezydenta Miasta Katowic. Pozwolenie określa dopuszczalne rodzaje i ilości substancji 
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz podaje  zasady ich monitorowania. Decyzja 
ta jest ważna do 31.12.2010 roku.  
 
Stosując się do przepisów, Ustaw i zaleceń zawartych w poszczególnych Decyzjach Fabryka Maszyn 
FAMUR S.A. nie stwarza zagrożenia dla wód, powietrza i gleby jak również otoczenia.  
 

NOWOMAG S.A.  
 
Nowomag S.A. działa na podstawie aktualnych decyzji środowiskowych wydanych przez Urząd Miasta 
Nowego Sącza. 

� Ochrona powietrza 
Nowomag jest zakładem nie powodującym zagrożenia dla środowiska. Zanieczyszczenia 
wprowadzane do powietrza pochodzą głównie z kotłowni zakładowej, procesów lakierniczych i 
spawalniczych.  
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� Ochrona wód 
Spółka posiada własne ujęcie wody, z którego woda wykorzystywana jest do celów socjalnych. Ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. 

� Sprawozdania 
Na bieżąco sporządzane są sprawozdania z zakresu ochrony środowiska dla GUS, Urzędu 
Marszałkowskiego i Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na podstawie tych sprawozdań wnoszone są 
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

� Odpady poprodukcyjne 
W fabryce prowadzona jest zgodna z obowiązującymi przepisami gospodarka odpadami. Odpady 
gromadzi się selektywnie. Nowomag wytworzył 179 Mg żużla oraz 776 Mg odpadów z toczenia 
żelaza. Odpady są odbierane przez uprawnionych odbiorców na podstawie umów.  
 
FAZOS S.A. 
 

Dnia 8 maja 2007 spółka uzyskała pozwolenie zintegrowane z ważnością do 2017r. obejmujące 
aspekty gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych, emisji do atmosfery.  
Fazos posiada również pozwolenie wodno-prawne dotyczące gospodarki wodnej i ściekowej. Oba 
pozwolenia zostały wydane przez Wojewodę Śląskiego. 
 
PIOMA S.A.  
 

Rok 2006 w odniesieniu do szeroko rozumianych spraw związanych, funkcjonujących i regulujących 
najistotniejsze zagadnienia ochrony środowiska, zaowocował uzyskaniem przez FMG „PIOMA” S.A. 
Certyfikatu Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EU ISO 14001, nr 152-2006-AE-GDA-
RvA. Fakt ten wymusza na działaniach Spółki realizację poszerzonego zakresu tematyki 
środowiskowej, niezbędnej do monitorowania procesów produkcyjnych. 
W 2006r. kontynuowano realizację obowiązków i zadań w zakresie ochrony środowiska, wynikających 
z przepisów prawnych i postanowień administracyjnych. Do posiadanych pozwoleń w zakresie 
wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych, 
poboru wody z własnych ujęć głębinowych, wytwarzania i postępowania z odpadami, uzyskano 
pozwolenie na wprowadzanie do wodnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe. Ten obowiązek wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 10.11.2005r. 
W analizowanym okresie nie ponoszono dodatkowych kosztów z tytułu kar za nie przestrzeganie i 
przekraczanie normatywów w zakresie ekologii. Wielkość opłat za korzystanie ze środowiska w 2006 
roku wyniosła 169 tys. PLN. 
W 2006r. Spółka nie realizowała zadań inwestycyjnych związanych bezpośrednio z ochroną 
środowiska. 
 

7. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Famur S.A.  
 
FAMUR S.A. 
 

Raport o osiągnięciach badawczo-rozwojowych w roku 2006 
Rok 2006 przyniósł dalszy rozwój podstawowych wyrobów Famur S.A. jakimi są kombajny ścianowe. 
Na początku roku zakończono proces badań i uzyskano wymagane certyfikaty tzw. dopuszczenie 
ATEX dla kombajnu o napędzie hydraulicznym typu KGS- 245. Oznacza to zakończenie procesu 
dostosowywania produktów firmy zaprojektowanych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i 
możliwość oferowania i sprzedaży tych wyrobów w całej Unii i na tych rynkach gdzie certyfikaty są 
wymagane. Efektem tego była między innymi sprzedaż kombajnu KGS- 245 z certyfikatem ATEX na 
rynek hiszpański.  
Zakończono również proces badań i uzyskano niezbędne certyfikaty dla kombajnu z elektrycznym 
napędem posuwu KGE- 710F. Jest to kombajn przeznaczony do urabiania ścian niskich od 1,2 m i 
pracy przy dużych pochyleniach pokładów węglowych. Istnieje możliwość stosowania w tym 
kombajnie ramion nowej konstrukcji o przenoszonych mocach nawet do 350 kW. Eksploatacja 
pierwszego egzemplarza takiego typu kombajnu na kopalni DUL „Darkov” w Czechach przyniosła 
bardzo dobre rezultaty. Wnioski z tej kopalni zostały uwzględnione, uzyskano certyfikaty i 
wprowadzono do produkcji drugą wersję tego kombajnu oznaczoną jako KGE-710FM. Opracowanie 
tego wyrobu jako całkowicie nowej konstrukcji (łącznie z nowym typem ramion urabiających) 
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wzmocniło pozycję firmy na rynku i pozwoliło na wygranie kilku przetargów i dostawę w roku 2006 
kombajnów typu KGE- 710F i KGE- 710FM dla polskich kopalń. 
Planowane jest zakończenie badań i uzyskanie dopuszczenia ATEX dla kombajnu typu KGE- 1250F. 
Zamierza się rozpocząć eksploatację nowej wersji kombajnu typu KGE- 750F.  
W roku 2007 Famur S.A. zakończy budowę prototypów i badania nowych przekładni prostych i 
kątowych typu FKPL- 35 i FPL- 35. pozwoli to na zwiększenie sprzedaży w tym segmencie rynku.  
 

NOWOMAG S.A.  
 
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju: 

� Wykonanie w metalu i przeprowadzenie prób i badań kompleksu urządzeń ścianowych 
(przenośniki PSZ-850, PPZ-850, PZG-440 i kruszarka KD-1600 ) dla rosyjskiej kopalni węgla 
kamiennego.  

� Opracowanie dokumentacji atestacyjnej dla przenośników PSZ-850, PPZ-850, PZG-440 i 
kruszarki KD-1600 zaprojektowanych i wykonanych dla rosyjskiego kontrahenta celem 
przeprowadzenia przez Instytut Badań i Atestacji w Moskwie procedury badań w/w urządzeń i 
dopuszczenia ich do pracy w kopalniach w Rosji, w podziemnych wyrobiskach w zagrożeniu 
wybuchem metanu i pyłu węglowego. 

� Opracowanie dokumentacji wyposażenia elektrycznego zasilania i sterowania przenośników 
taśmowych wykonanych dla KWK Borynia. 

� Opracowanie dokumentacji wyposażenia elektrycznego zasilania i sterowania przenośników 
ścianowych, podścianowych i kruszarek zasilanych napięciem 3300V. 

� Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej przenośnika ścianowego zgrzebłowego, nowej 
generacji, o szerokości trasy rynnociągu 1100 i 1200mm. 

� Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i uruchomienie produkcji przenośnika 
podścianowego z jednostkami napędowymi zabudowanymi na zwrotni, z przeznaczeniem do 
pracy w KWK Murcki. 

� Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i uruchomienie produkcji przenośnika 
podścianowego z urządzeniem przekładkowym umożliwiającym korekcję pionową i 
współpracę z urządzeniami typu SIGMA z przeznaczeniem na KWK Rydułtowy –Anna. 

� Opracowanie dokumentacji technicznej, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej i 
Dyrektywy ATEX, dla wszystkich produkowanych przez NOWOMAG S.A. maszyn i urządzeń 
przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego i przekazanie jej do 
archiwizowania do Jednostek Notyfikowanych. 

 

FAZOS S.A. 
 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
� Wdrożono do produkcji nowe rozwiązania uszczelnienia tulei zamykających w hydraulice siłowej.  
� Opracowano technologię i wdrożono do produkcji regenerację rdzenników zewnętrznych stojaków 

teleskopowych (dotyczy remontów). 
� Opracowano dokumentację i wdrożono do produkcji zawór upustowy z uszczelnieniem 

obwodowym w celu upodatnienia obudowy zmechanizowanej. 
� Opracowano dokumentację i wdrożono do produkcji zawór zwrotno-dławiący DN-20 stosowany w 

stojakach teleskopowych. 
� Stworzono i wdrożono arkusz kalkulacyjny do obliczeń wytrzymałościowych elementów hydrauliki 

siłowej (stojaki, siłowniki).  
Celem działania spółki FAZOS S.A. jest zaspokojenie potrzeb odbiorców w zakresie 
zmechanizowanych obudów ścianowych oraz innych urządzeń służących pozyskiwaniu węgla i innych 
kopalin. W chwili obecnej, a także w perspektywie kilku najbliższych lat będzie to główny obszar 
działalności spółki, w którym chce być ona postrzegana jako: 

� lider rozwiązań technicznych,  
� gwarant wysokiej jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i ekologiczności oferowanych 

urządzeń i usług, 
� elastyczny i komunikatywny partner we współpracy i negocjacjach, 
� producent spełniający oczekiwania klienta i dając mu produkt w najlepszym wydaniu. 
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PIOMA S.A.  
 
Realizacja programu rozwoju. 
Prace rozwojowe wyrobów w 2006r. koncentrowały się w zakresie maszyn i urządzeń na rynek 
górnictwa węgla kamiennego, głównie w asortymencie przenośników taśmowych, kolejek 
podwieszanych i spągowych. Szczególnie ważne jest zachowanie posiadanego rynku poprzez 
uatrakcyjnianie oferty w zakresie przenośników dołowych tak, aby wyroby prezentowały wysoki poziom 
techniczny i funkcjonalny.  
W celu poprawy konkurencyjności rozwiązań został rozszerzony zakres kompletacji przenośników o 
wyroby obecnie kupowane: hamulce tarczowe, zgarniacze, oraz optymalizację zespołów przenośników 
dla różnych napędów. Jednocześnie były wdrażane do produkcji i sprzedaży opracowane wcześniej 
napędy przenośników zmodernizowanych pod kątem zwiększenia mocy.  
W zakresie przenośników powierzchniowych działania były skoncentrowane na dalszym rozwijaniu 
oferty o układy technologiczne placów składowych, urządzenia zwałujące i zgarniające. W ramach 
urządzeń wykonano Portalowe Urządzenie Zwałujące PUZ PIOMA oraz Półportalowe Urządzenie 
Zwałujące PPUZ PIOMA. 
Rozwój urządzeń transportu pomocniczego oferowanych przez PIOMĘ, był skierowany na stworzenie 
typoszeregu kolejek podwieszanych, spągowych i torowych opartych na wykorzystaniu napędu 
spalinowo – hydraulicznego jako zespołu napędowego. 
Pracowano również nad dokumentacją i projektami spągowej lokomotywy spalinowej, kolejki 
spalinowej spągowej z napędem ciernym i zębatym, rozjazdu trasy kolei spągowej oraz 
sześciowózkowego zestawu transportowego o nośności 220kN. Na specjalne zamówienie została 
zaprojektowana i sprzedana dla użytkownika w Hiszpanii kolejka spalinowa spągowa z ciernym 
przeniesieniem napędu PIOMA DRL 650. Opracowano i wykonano wciągarkę wolnobieżną dwulinową 
do prac szybowych. 
W zakresie mechanicznej przeróbki węgla prowadzono prace nad modernizacją filtra tarczowego oraz 
na stanowisku badawczym z prasą filtracyjną PF-0,4 wykonano szereg prób, badań i analiz filtracji 
nowych rodzajów mediów.  
Prace rozwojowe wyrobów w 2007r. koncentrować się będą w zakresie modernizacji maszyn i 
urządzeń na rynek górnictwa węgla kamiennego, głównie w asortymencie przenośników taśmowych i 
kolejek podwieszanych i spągowych. Rozszerzona zostanie oferta przekładni dużej mocy (do 1 MW). 
Jednocześnie będą wdrażane do produkcji i sprzedaży opracowane wcześniej napędy przenośników 
zmodernizowane pod kątem zwiększenia mocy. 
W zakresie przenośników powierzchniowych działania będą skoncentrowane na dalszym rozwijaniu 
oferty o układy technologiczne placów składowych- urządzenia zwałujące i zgarniające.  
Rozwój urządzeń transportu pomocniczego oferowanych przez PIOMĘ zmierza w kierunku 
zwiększenia możliwości transportowych dzięki wykorzystaniu mocniejszych napędów spalinowych 
zarówno dla kolejek podwieszanych jak i spągowych oraz torowych. Przewiduje się wdrożenie 
nowego typu trasy, rozjazdów, zestawu transportowego, wózka hamulcowego a przede wszystkim 
ciągnika spalinowego.  
W zakresie mechanicznej przeróbki węgla podjęte będą próby włączenia się w kompletacje całych 
systemów wzbogacania węgla, głównie w zakresie drobnych frakcji.  
 

Zmiana struktury produkcji i sprzedaży wymaga istotnych działań w zakresie organizacyjno-
technicznym i inwestycyjnym. 
Wśród zadań priorytetowych jest realizacja projektu celowego „Rozwój produkcji i sprzedaży urządzeń 
do podwodnej eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego”. 
  
8.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Famur S.A. 
 
Poniżej zaprezentowano uproszczony skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006r. w 
porównaniu z rokiem 2005.  
 
Wyszczególnienie 
      wykonanie 2006 wykonanie 2005 

wzrost %  
2006 /2005 

1. Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów: 604 225 338 219 79% 

- Sprzedaż krajowa    370 538 248 486 49% 

% sprzedaży ogółem   61% 73%  

- Sprzedaż eksport   233 687 89 733 160% 
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% sprzedaży ogółem   39% 27%  

2. Koszt własny sprzedaży  470 339 252 044 87% 

3. Zysk na sprzedaży   133 826 86 175 55% 

4. Zysk z działalności operacyjnej 136 047 85 014 60% 

5. Zysk brutto   133 069 80 902 64% 
6. Zysk netto przypadający 
akcjonariuszom jedn. dominującej  106 933 68 056 57% 

 
\ Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 
 

Wyszczególnienie      
Wykonanie 

 roczne 2006 
Wykonanie 

 roczne 2005 

Wskaźnik płynności ogólny 
aktywa obrotowe / zobowiązania 

krótkoterminowe 2,8 1,2 

Wskaźnik płynności szybki 

(aktywa obrotowe – zapasy - RMK 
krótkoterminowe) / zobowiązania 

krótkoterminowe 2,0 0,9 

Wskaźnik rotacji należności 
handlowych (w dniach) 

należności z tytułu dostaw i usług / 
przychody ze sprzedaży  

x liczba dni 136 189 

Wskaźnik rotacji zapasów (w 
dniach) 

zapasy / przychody ze sprzedaży 
x liczba dni 79 105 

Wskaźnik rotacji zobowiązań 
handlowych (w dniach) 

 zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług / koszt wytworzenia  

x liczba dni 55 166 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Kapitały obce / aktywa ogółem 31,3% 52,6% 

Wskaźnik pokrycia odsetek EBIT / odsetki 11,9x 8,9x 

Wskaźnik rentowności sprzedaży 
Zysk ze sprzedaży / przychody ze 

sprzedaży 22,1% 25,5% 

Wskaźnik rentowności brutto 
Zysk brutto / przychody ze 

sprzedaży  22,0% 23,9% 

Wskaźnik rentowności netto 
Zysk netto / przychody ze 

sprzedaży 18,1% 20,1% 
 
Sprzedaż i wyniki 
Grupa odnotowała w 2006r. prawie 80% dynamikę sprzedaży. Dwoma czynnikami które w znacznym 
stopniu wpłynęły na taki wzrost było przejęcie Grupy PIOMA S.A. oraz dalszy wzrost sprzedaży 
eksportowej. 
Sprzedaż eksportowa w ujęciu procentowym była wyższa o ponad dziesięć punktów procentowych co 
w wartościach nominalnych oznaczało kwotę ponad 230 mln zł. Głównymi rynkami eksportowymi 
Grupy są Rosja oraz Unia Europejska w tym Czechy. 
Od 2006r. część sprzedaży eksportowej w ramach Grupy realizuje nowopowołana spółka Polskie 
Maszyny Górnicze S.A. 
 
Grupa Famur utrzymuje rentowności sprzedaży na wysokim poziomie. Marża EBIT wyniosła w 2006 
roku 22%. Zmiana w poziomie rentowności spowodowana była m.in. kosztami restrukturyzacji 
związanymi z przejęciem PIOMA S.A. 
 
Skonsolidowany zysk netto w 2006r. wyniósł 106,9 mln zł i był wyższy o 38,9 mln zł od zysku 
ubiegłorocznego. Tak znaczny wzrost wyniku możliwy był dzięki pozyskaniu nowych rynków 
eksportowych (również po przejęciu PIOMA S.A.) oraz zwiększeniu udziału w rynkach, na których 
Grupa jest obecna. Dynamika zysku netto wynosząca 57% na koniec 2006r. była niższa od 
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odnotowanej w tym samym okresie dynamiki sprzedaży skonsolidowanej (79%). Wynikało to m.in. ze 
zwiększonych kosztów ogólnego zarządu oraz zwiększonych kosztów związanych z finansowaniem 
zewnętrznym. Również efektywna stopa podatkowa w roku 2006 była wyższa o 2 punkty procentowe. 
 
Bilans i wskaźniki 
Wzrost sumy bilansowej w roku 2006 wyniósł 23,3%. Spowodowany został on trzema głównymi 
czynnikami: (i) wzrostem zapasów i (ii) należności związanym ze znacznym wzrostem przychodów ze 
sprzedaży oraz (iii) dużym wpływem pieniężnym w trakcie roku wynikającym ze środków pozyskanych 
z emisji akcji (stan na koniec 2006 roku wyniósł 82,7 mln zł). Środki te w części posłużyły 
uregulowaniu pozostałych zobowiązań finansowych wobec poprzedniego właściciela nabytej pod 
koniec 2005 roku grupy PIOMA natomiast pozostała ich część służy realizacji jednego z celów emisji 
t.j. nowym przejęciom. 
 

 31.12.2006 31.12.2005   31.12.2006 31.12.2005 

Aktywa trwałe 319 759 309 248 
 Kapitał własny 479 714 231 526 

      1. Wartości niematerialne i prawne 88 493 87 432 
       1. Kapitał zakładowy 4 815 4 325 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe: 206 871 195 578 
       2. Kapitał zapasowy i z aktualizacji 

wyceny 317 901 122 192 

      3. Należności długoterminowe 6 403 5 718 
       3. Zysk z lat ubiegłych 47 281 30 923 

      4. Inwestycje długoterminowe 1 626 2 592 
       4. Zysk  netto 106 933 68 056 

      5. Aktywa z tytułu odroczonego   podatku  16 366 17 928 
 Kapitały mniejszości 2 784 6 030 

Aktywa obrotowe 478 624 338 517 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 318 669 416 239 

      1. Zapasy 131 592 97 073        1. Rezerwy na zobowiązania 68 470 71 118 

      1a. Kontrakty długoterminowe 1 459 2 156 
       2. Zobowiązania długoterminowe 76 568  63 057 

      2. Należności krótkoterminowe 260 969 205 513 
       3. Zobowiązania krótkoterminowe 173 353 277 771 

      3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 82 652 31 309        4. Pozostałe zobowiązania  278 4 293 

      4. Rozliczenia międzyokresowe 1 952 2 466     

A k t y w a  r a z e m 798 383 647 765 
 P a s y w a  r a z e m 798 383 647 765 

 
Wzrost w ramach należności krótkoterminowych był głównie wynikiem większych należności 
handlowych (zmiana o 51 mln zł). Oprócz zwiększonej skonsolidowanej sprzedaży czynnikiem, który 
wpływał w 2006 roku na zwiększanie poziomu należności były, komunikowane wcześniej przez 
spółkę, wydłużające się terminy płatności u części odbiorców z rynku krajowego. Niemniej na 
poziomie Grupy wskaźnik rotacji należności uległ skróceniu o 53 dni.  Trzeba również mieć na uwadze 
iż spółki grupy zmuszone są finansować średnioterminowe kontrakty krajowe i eksportowe co wpływa 
na zwiększanie stanu należności z nich wynikających. 
Efektywność wykorzystania zapasów w Grupie FAMUR również wzrosła (skrócenie cyklu rotacji o 26 
dni). Większość zapasów stanowią zapasy jednostki dominującej, która w dużej mierze stanowi 
centrum zakupowe dla spółek Grupy. Dodatkowo wysokie zapasy w FAMUR S.A. wynikają z 
charakteru prowadzonej działalności i konieczności utrzymywania znacznych zapasów części 
zamiennych. Spółka zmuszona jest utrzymywać wysokie stany magazynowe związane m.in. z obsługą 
serwisową dzierżawionych kombajnów gdzie przetrzymywane są części składowe o znacznej 
wartości. W ciągu roku obrotowego na magazynie często przechowywane są części mogące stanowić 
kilka kompletnych kombajnów ścianowych w jednym z pięciu podstawowych produkowanych typów. 
Taki wymóg związany jest z zapewnieniem natychmiastowej obsługi serwisowej w przypadku awarii 
kombajnu na kopalni, która uniemożliwia dalsze wydobycie węgla ze ściany. W celu zminimalizowania 
ewentualnych strat naszych klientów związanych z awarią FAMUR zapewnia 24-godzinny serwis 
umożliwiający szybkie usunięcie usterek. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że awarie często spowodowane są nie wadą maszyny a 
ekstremalnymi warunkami pracy.  
 
Po stronie pasywów zauważalny jest znaczny wzrost kapitałów własnych Grupy, który wynikał z 
pozyskania przez FAMUR S.A. w wyniku oferty publicznej kwoty 143 mln zł oraz z wypracowania 
znacznego zysku netto na poziomie skonsolidowanym. 
Wysoki poziom kapitałów stanowi dla Famuru i całej Grupy Kapitałowej doskonałą podstawę do 
dalszego wzmocnienia swojej wiarygodności wobec inwestorów, banków finansujących, klientów, 
dostawców oraz przedsiębiorstw współpracujących. 
Kapitały własne osiągnęły na koniec 2006 roku 60% sumy bilansowej (wobec 77% u jednostki 
dominującej). Jest to wielkość bardzo satysfakcjonująca, która jednocześnie wskazuje iż istnieje 
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wystarczająca przestrzeń do zwiększenia zadłużenia, które mogłoby służyć obok środków własnych 
Grupy dla sfinansowania kolejnych akwizycji. 
Spółka zgodnie z deklaracją złożoną podczas oferty publicznej nie zamierza wypłacać dywidendy za 
rok 2006. Uzyskane stąd środki będą służyć realizacji strategicznych posunięć związanych z nowymi 
akwizycjami. 
 
Pozycją, która uległa znacznemu zmniejszeniu w ujęciu „rok do roku” są zobowiązania 
krótkoterminowe. Zmniejszenie stanu zobowiązań wyniosło prawie 105 mln zł z czego 38,8 mln 
przypadło na zobowiązania handlowe. Skutkiem wspomnianego zmniejszenia cykl rotacji zobowiązań 
uległ skróceniu o 111 dni. 
W 2006 roku spółki grupy spłaciły wszystkie zobowiązania wekslowe – łącznie na kwotę 79,9 mln 
złotych. Weksle te były zaksięgowane na koniec 2005 roku w pozycji „Inne zobowiązania 
krótkoterminowe”. Spłata tych weksli w znaczący sposób wpłynęła na poprawę wskaźnika ogólnego 
zadłużenia (opisany poniżej). 
Znaczna zmiana zobowiązań w relacji do poziomu należności wpłynęła na poprawę wskaźników 
płynności, które na koniec 2006r. wyniosły odpowiednio: wskaźnik ogólny 2,8x oraz wskaźnik szybki: 
2,0x. Na poziom płynności Grupy wpływa również stan środków pieniężnych pozyskanych dzięki 
emisji a jeszcze nie spożytkowanych na cele strategiczne. 
Poziom zadłużenia w ramach całej Grupy Kapitałowej, zarówno długoterminowego jak  
i krótkoterminowego jest na bezpiecznym poziomie. Łączne zadłużenie wobec instytucji finansowych 
nie przekracza 150 mln zł, co stanowi jedną piątą skonsolidowanej sumy bilansowej. Również 
wskaźnik ogólnego zadłużenia jest na bardzo niskim poziomie 31 procent i znacznie zmniejszył się w 
stosunku do roku 2005 kiedy wynosił niecałe 53 procent. 
Bardzo dobra płynność zapewnia prawidłową obsługę kredytów - świadczy też o tym  wysoki wskaźnik 
pokrycia odsetek wynoszący 11,9x na dzień bilansowy.  
 
Realizacja prognoz 
Zarząd wskazuje iż w zakresie marży zysku netto prognoza została zrealizowana co świadczy o 
utrzymaniu przez FAMUR S.A. oraz spółki Grupy wskaźników kosztowych pod kontrolą na 
zaprognozowanym wcześniej poziomie. 
Przychody nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości na skutek przesunięcia części kontraktów 
na I kwartał 2007r. Dwa z tych kontraktów były umowami o znaczącej wartości – łącznie ich wartość 
wyniosła 53,3 mln zł (zawarte zostały z Jastrzębską Spółką Węglową i Kompanią Węglową). 
Opóźnienie podpisania kontraktów spowodowane było przedłużającymi się procedurami 
przetargowymi przed Urzędem Zamówień Publicznych. Czynnik ten pozostawał poza kontrolą spółki. 
Konsekwencją przesunięcia realizacji przychodów z końca 2006r. na pierwszy i drugi kwartał 2007 
roku był mniejszy od planowanego poziom zysku netto wypracowany na poziomie 106,9 mln zł 
(realizacja prognozy  92%).  
Fakt opóźnienia realizacji w/w kontraktów, za wyjątkiem konsekwencji w postaci obniżonego w 
stosunku do prognoz wyniku roku 2006, jest oceniany przez Zarząd neutralnie. 
 
9. Informacje dodatkowe  
 
9.1. Inwestycje w finansowe aktywa trwałe 
 

Dnia 30.12.2005r. podjęto uchwałę o przymusowym wykupie wszystkich akcji Fazos S.A. nie 
stanowiących własności Fabryki Maszyn Famur S.A. stanowiących łącznie 4,15% kapitału 
zakładowego Spółki. Dnia 08.03.2006r. miał miejsce przelew środków z tytułu wykupu akcji, do 
wykupu wszystkich akcji zobowiązany był Famur S.A. Na dzień 31.12.2006r. Famur S.A. posiada 
100% akcji Fazos S.A. 
 
W dniu 12.09.2006r. Famur S.A. otrzymała wpływ z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B. 
Zgodnie z umową dokonała przymusowego wykupu akcji Pioma S.A.  
 
Dnia 27.09.2006r. Spółka Famur S.A. podpisała ze Spółką Nowomag S.A. umowę sprzedaży akcji 
Spółki Polskie Maszyny Górnicze S.A. (PMG S.A.). Famur S.A. nabyła 50 tys. sztuk akcji o wartości 
nominalnej 1 zł za akcję, za ogółem kwotę 50 tys. zł. W tym samym dniu Famur podpisał z Fazos S.A. 
umowę sprzedaży akcji PMG S.A. Famur nabył 150 tys. sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł za 
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akcję, za ogółem kwotę 150 tys. zł. Tym samym posiada on 100% akcji w kapitale zakładowym PMG 
S.A.  
 
Dnia 27.09.2006r. Famur S.A. podpisała z Fazos S.A. umowę sprzedaży 3 tys. sztuk udziałów Spółki 
PCTG Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 50 zł za udział, za ogółem kwotę 150 
tys. zł. Jednocześnie w tym samym dniu Famur S.A. podpisała ze Spółką Nowomag S.A. umowę 
sprzedaży 1 tys. sztuk udziałów Spółki PCTG Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach o wartości 50 zł za 
udział, za ogółem kwotę 50 tys. zł. Tym samym Spółka Famur S.A. posiada 100% udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki PCTG Sp. z o. o.  
 
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Famur S.A. a Pioma S.A. w dniu 28.09.2006r. Fabryka 
Maszyn Famur S.A. objęła 4 500 000 sztuk akcji Spółki Pioma S.A. w cenie emisyjnej 3,80 zł/szt., w 
trybie subskrypcji prywatnej. Wartość transakcji ogółem wyniosła 17,1 mln zł. 
 

9.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Transakcje handlowe dokonywane w ramach bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej przez 
poszczególne Spółki, objęte konsolidacją, należące do Grupy Kapitałowej Famur S.A. w okresie roku 
2006 w opinii Zarządu były oparte na cenach rynkowych i były transakcjami typowymi i rutynowymi.  
 
FAMUR S.A. 
- sprzedaż do Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:  7 929 tys. zł 
- zakupy od Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:  4 189 tys. zł 
 
 NOWOMAG S.A. 
- sprzedaż do Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:  10 071 tys. zł 
- zakupy od Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:  9 105 tys. zł  
 
FAZOS S.A. 
- sprzedaż do Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:  2 030 tys. zł 
- zakupy od Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio: 7 305 tys. zł 
 
 PIOMA S.A. 
- sprzedaż do Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:  30 104 tys. zł 
- zakupy od Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio: 11 699 tys. zł 
 
PIOMA ODLEWNIA Sp. z o.o.  
- sprzedaż do Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio: 14 511 tys. zł 
- zakupy od Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio: 12 041 tys. zł 
 
PMG S.A.  
- sprzedaż do Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio:       0,0 tys. zł 
- zakupy od Spółek powiązanych bezpośrednio i pośrednio: 20 305 tys. zł 
 

9.3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania warunkowe 
 

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 
 

TYTUŁ 31.12.2006r. 

Zobowiązania warunkowe 64 537 

    - poręczenie kredytu udzielonego FAZOS S.A.  24 000 

    - gwarancja spłaty kredytu udzielonego FAMUR S.A.  10 000 

    - uzyskane gwarancje 8 607 

    - wartość umorzona z tytułu postępowania układowego  16 900 

    - poręczenie kredytu Z.M. POLMETAL Sp. z o.o. przez FAZOS S.A. 5 000 

    - inne 30 
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Spółka na koniec 2006r. nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy na rzecz kluczowych członków kadry kierowniczej. 
 
Stan posiadanych kredytów prezentuje poniższa tabela (w tys. zł). 
 

Nazwa jednostki Kwota kredytu  
Stan zadłużenia na dzień 

31.12.2006r. Termin spłaty 

FAMUR S.A.      

BANK MILLENNIUM S.A.  10 000   2 494  2007-06-26 

BANK NORDEA S.A.  5 000  niewykorzystany  2007-03-31 

BANK NORDEA S.A.  15 000  7 031  2008-02-28 

BANK NORDEA S.A.  10 000  10 000  2011-02-28 

Raiffeisen Bank Polska S.A.  46 797  37 197  2010-10-29 

Bank Ochrony Środowiska S.A.  5 000  niewykorzystany  2007-01-17 

Bank Ochrony Środowiska S.A.  10 000  10 000  2008-12-18 

 RAZEM  66 722   

FAZOS S.A.      

Deutsche Bank PBC S.A. 15 000   12 941  2007-09-19 

Raiffeisen Bank Polska S.A.  9 000  8 486  2007-05-30 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 10 000  10 000  2007-05-30 

 RAZEM  31 427   

NOWOMAG S.A.      

Raiffeisen Bank Polska S.A.  5 000  4 541  2007-04-20 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 15 000  15 000  2007-04-20 

 RAZEM  19 541   

PIOMA S.A.      

BANK NORDEA S.A.  30 000  30 000  do 2009-02-28 
 
BANK NORDEA S.A.  10 000  niewykorzystany  2007-05-15 

 RAZEM  30 000   
  
9.4. Udzielone poręczenia i gwarancje  
 
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 
 

PORĘCZENIA I GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ FAMUR S.A. stan na dzień 31.12.2006 r. 
Podmiot, któremu 

udzielono poręczenia 
lub gwarancji 

Tytuł poręczenia 
Okres 

obowiązywania 
Kwoty kredytów 

lub pożyczek 
Warunki finansowe 

     

FAZOS S.A.  

Umowa poręczenia - 
Umowa z Deutsche Bank 
PBC 
 

2008-09-19 15 000 bez wynagrodzenia 

FAZOS S.A.  
Poręczenie solidarne z 
NOWOMAG S.A. umowa z 
Raiffeisen Bank Polska   

2007-07-02 9 000  bez wynagrodzenia 

RAZEM 24 000    
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Dodatkowo w I kwartale 2006 roku Famur S.A. zapłacił Fazos S.A. za zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług wekslami własnymi w łącznej kwocie 12 614 tys. zł z terminem wykupu do III kwartału 2006r. 
Weksle te zostały następnie indosowane przez Fazos S.A. na rzecz kolejnych podmiotów. Ponadto w 
marcu i w kwietniu 2006r. Famur S.A. wykupił weksle własne w łącznej kwocie 3 974 tys. zł, którymi w 
2005r. zapłacił spółce zależnej Fazos za zobowiązania handlowe, a które zostały przez Fazos 
indosowane na rzecz kolejnych podmiotów. Do końca roku 2006 wszystkie wspomniane weksle 
zostały wykupione i na dzień bilansowy nie występowały w Grupie żadne zobowiązania wekslowe. 
 
Dnia 20.01.2006r. Spółka Famur spłaciła pożyczkę w wysokości 5,0 mln zł otrzymaną od Nowomag 
S.A. dnia 15.11.2005r.  
 
Dnia 22.06.2006r. Famur S.A. podpisała umowę pożyczki do kwoty 25,0 mln zł ze Spółką Nowomag 
S.A. Termin spłaty pożyczki przypadał na dzień 31.12.2006r. W dniu 21.11.2006r. została zapłacona 
ostatnia rata pożyczki w wysokości 12 000 tys. zł i tym samym całkowicie spłacono pożyczkę. 
 
W dniu 08.08.2006r. Famur podpisał ze swoim akcjonariuszem POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o. o. 
umowę pożyczki na kwotę 40,0 mln zł. Zgodnie z postanowieniami umowy, pożyczka została spłacona 
do dnia 19.09.2006r. 
 
 
NOWOMAG S.A. 
 

Podmiot, któremu udzielono 
poręczenia lub gwarancji 

Tytuł poręczenia 
Okres 

obowiązywania 
Kwoty kredytów 

lub pożyczek 
Warunki finansowe 

FAZOS S.A. 
Poręczenie solidarne z 
FAMUR S.A. Umowa  z 
Raiffeisen Bank Polska S.A.  

2007-07-02 9 000 bez wynagrodzenia 

FAMUR S.A. 

Gwarancja spłaty 
zobowiązań  - Umowa 
Kredytowa z Raiffeisen Bank 
Polska S.A.  

2010-11-30 10 000 bez wynagrodzenia 

RAZEM 19 000   

Pożyczkobiorca Pożyczkodawca Data udzielenia  Termin spłaty Kwota pożyczki Kwota zadłużenia 

FAZOS S.A.  NOWOMAG S.A. 2006-12-21 2007-06-29 8 000  8 000  

 
 
FAZOS S.A. 
 

PORĘCZENIA I GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ FAZOS S.A. stan na dzień 31.12.2006 r. 

Podmiot, któremu udzielono 
poręczenia lub gwarancji 

Tytuł poręczenia 
Okres 

obowiązywania 
Kwoty kredytów 

lub pożyczek 
Warunki finansowe 

Zakłady Metalowe POLMETAL 
Sp. z o.o. (jednostka 
niepowiązana) 

Poręczenie wekslowe – 
Umowa Kredytowa  
z PKO BP S.A.  

2007-05-01 5 000 

bez wynagrodzenia; 
zabezpieczenie: 

5 weksli na kwotę  
1 000 tys. PLN 
każdy wraz z 

deklaracją wekslową 

 



 

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR S.A. 26 

 
Pożyczki otrzymane przez FAZOS S.A. stan na dzień 31.12.2006 r. 

Pożyczkodawca 
Data 

otrzymania 
pożyczki 

Termin 
spłaty 

Kwota 
otrzymanej 
pożyczki 

Kwota 
zadłużenia 

PIOMA S.A. 2006-08-21 2007-01-31 5 000  5 000  

PIOMA S.A. 2006-06-22 2007-06-29 10 000  10 000 
PIOMA 
ODLEWNIA  2006-06-22 2007-01-31 13 000  3 000 

PIOMA S.A. 2006-08-21 2007-01-31 5 000  5 000  

NOWOMAG S.A. 2006-12-21 2007-06-29 8 000  8 000  

        31 000  
 
PIOMA S.A. 
 
Na dzień bilansowy spółka nie posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej. 
 

W 2006r. Spółka udzieliła pożyczek nw. podmiotom powiązanym : 

Nazwa jednostki Kwota  
Kwota pozostała 

do spłaty 
Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

FAZOS S.A.   10 000      10 000  24-01-2007 bez zabezpieczeń 

FAZOS S.A.   10 000      10 000  29-06-2007 bez zabezpieczeń 

 
Informacja o wystawionych znacznych gwarancjach:  
 
27 października 2006r. NORDEA Bank Polska S.A. udzielił na zlecenie PIOMA.S.A. gwarancji 
należytego wykonania umowy na kwotę 1 666 tys. zł.  
 
Narastająco od początku roku PIOMA S.A. w ramach limitu na gwarancje kontraktowe posiadanego w 
WARTA S.A. otworzyła 131 gwarancji wadialnych na łączną kwotę 7 174 tys. zł. Narastająco od 
początku roku zamkniętych zostało 134 gwarancji wadialnych na łączną kwotę 6 946 tys. zł. 
 

9.5. Informacje o posiadanych przez Grupę Famur S.A. oddziałach (zakładach) 
 

Grupa  nie posiada oddziałów (zakładów). 
 

10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
 

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy jest na zadowalającym poziomie. Wszelkie zobowiązania 
publiczno-prawne oraz względem pracowników są regulowane terminowo. Zaciągnięte kredyty 
obsługiwane są bez zakłóceń tj. kolejne raty kapitałowe jak również odsetki płacone w okresach 
miesięcznych regulowane są na bieżąco.  
Ponadto Spółka Famur dokonuje zakupu wyrobów hutniczych u wybranych dostawców z wydłużonym 
terminem płatności z uwzględnieniem w cenie wartości pieniądza w czasie. Tego typu zobowiązania 
również regulowane są w terminie płatności. Pozostałe zobowiązania wobec dostawców spłacane są 
w akceptowalnych przez nich terminach. 
Na chwilę obecną nie występują zagrożenia mogące pogorszyć płynność finansową Grupy. Źródła 
finansowania działalności są w dużym stopniu zdywersyfikowane i w razie utraty jednego z nich w 
każdej chwili można zastąpić je innym o porównywalnym poziomie kosztów. Dźwignia finansowa 
nadal wykorzystywana jest w niskim stopniu co dodatkowo stanowi czynnik komfortu. 
 

11. Umowy znaczące  
 
Jednostka Dominująca nie publikowała w 2006r. informacji odnośnie umów znaczących dla jej 
działalności z uwagi na fakt iż po debiucie giełdowym poziom kapitałów własnych FAMURu uległ 
znacznemu podwyższeniu i żadna z zawartych umów nie spełniała kryterium wskazanego w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. 
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Jednocześnie w odniesieniu do całej Grupy Kapitałowej w okresie od debiutu giełdowego mającego 
miejsce w sierpniu 2006r. do końca roku opublikowane zostały 4 komunikaty o zawarciu umów 
znaczących na łączną kwotę ponad 136 mln zł. Jedna z umów nie była umową handlową i dotyczyła 
pożyczki od akcjonariusza FAMUR S.A. Pożyczka udzielona została w kwocie 40 mln zł i została w 
całości spłacona przez FAMUR S.A. w 2006 roku. 
 

 

12. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego 
 

Grupa wybrała jako podmiot uprawniony do badania jej sprawozdań finansowych audytora HLB 
Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z Poznania. Poniżej podano zestawienie umów na badanie 
sprawozdań za lata 2004-2006 zawartych z tą spółką oraz wysokość przysługującego wynagrodzenia: 
 
 
 
Data umowy Przedmiot umowy wynagrodzenie 

 
FAMUR S.A. 

 

16.08.2006r. - badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2006r. 
- przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 

2006r. 
- przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2006r. 
- badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 

2006r. 
 

85.000 + 
udokumentowane 
koszty (max. 15%) 

23.01.2006r. - badanie prognozy finansowej za rok 2006 zgodnie z MSR. 
- badanie informacji skonsolidowanej pro- forma za rok 2005, 
 

35.000 

23.01.2006r. - badanie sprawozdania finansowego za 2004r. 
- badanie sprawozdania finansowego za 2005r. 
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za 2005r. 
 

82.000 + 
udokumentowane 
koszty (max. 15%) 

23.01.2006r. - porównanie i sprawdzenie zgodności historycznych danych 
finansowych sporządzonych przez Spółkę Famur S.A. ze 
zbadanymi uprzednio sprawozdaniami finansowymi dla celów 
zamieszczenia ich w prospekcie emisyjnym, 

 
- udział w spotkaniu w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz 

w razie potrzeby, występowanie z zapytaniami dotyczącymi zasad 
prezentacji sprawozdań finansowych do KPWiG, udzielanie Komisji 
wyjaśnień w zakresie badanych sprawozdań finansowych oraz 
innych prac audytorskich przeprowadzonych w związku z 
przygotowywanym przez Famur S.A. prospektem emisyjnym. 

 

23.000 

09.12.2005r sporządzenie sprawozdania due dilligence spółek Pioma S.A. i Pioma 
Odlewnia Sp. z o. o. 
 

61.000 

12.12.2005r. badanie prognoz finansowych za rok 2006 
 

16.000 

15.07.2005r. badanie sprawozdań finansowych za rok 2004 oraz I półrocze 2005r. 
(jednostkowe i skonsolidowane) 
 

102.000 
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13. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz okoliczności mogących pozytywnie wpływać na 
działalność spółki. 

 
13.1 Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta 
 

Większość przychodów Grupy FAMUR S.A. pochodzi z polskiego sektora górnictwa węgla 
kamiennego. Z tego też względu są one w sposób istotny uzależnione od bieżącej koniunktury w tej 
branży. Ograniczenie zamówień ze strony polskiego górnictwa węgla kamiennego może powodować 
trudności w szybkim znalezieniu nowego kręgu odbiorców na maszyny górnicze na rynkach 
zagranicznych. Grupa FAMUR S.A. stara się ograniczać powyższe ryzyko zwiększaniem 
dywersyfikacji geograficznej rynków zbytu, która pozwala wykorzystywać różnice w czynnikach 
kształtujących koniunkturę na rynkach lokalnych. 
 
13.2 Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygania przetargów publicznych na 

rynku krajowym 
 

Większość maszyn sprzedawanych przez Grupę FAMUR S.A. na rynku polskim jest dostarczana na 
podstawie przetargów publicznych, organizowanych przez zamawiających klientów. Przetargi te 
odbywają się w oparciu o kryteria ustalane przez klientów, zgodnie z procedurami przewidywanymi 
przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Jednym z podstawowych kryteriów jest cena oferowana 
przez dostawcę. W warunkach silnej konkurencji, ceny przetargowe oferowane przez niektórych 
dostawców mogą być zaniżane lub też ustalane na poziomie ograniczającym do minimum marże 
producentów. Spółki Grupy w składanych ofertach dążą do utrzymania cen, zapewniających osiąganie 
satysfakcjonującej, dodatniej marży.  
Ostatnio decyzje komisji przetargowych o przyznaniu określonych kontraktów danemu producentowi 
często są oprotestowywane przez konkurentów, co wpływa na znaczące wydłużenie się terminu 
podpisania ostatecznej umowy z klientem bądź też wręcz wpływa na anulowanie przetargu. Działania 
takie mogą być czynnikiem utrudniającym optymalne planowanie procesów produkcyjnych, 
organizację zakupu materiałów i usług. W roku 2006 zjawisko to było szczególnie widoczne w spółce 
FAZOS. 
 
13.3 Rola kadry inżynieryjno – technicznej  
 

Grupa FAMUR S.A. ma pełną świadomość tego, że jej możliwości w zakresie realizacji kontraktów 
wynikają w dużej mierze ze zdolności do sprawnego, samodzielnego opracowywania pełnej 
dokumentacji produkowanych, często na indywidualne zamówienie klienta, maszyn i urządzeń. 
Proces przygotowania produkcji każdej maszyny związany jest z szeregiem prac o charakterze 
projektowo-konstrukcyjnym i techniczno-produkcyjnym. Warunkiem wytworzenia produktu 
spełniającego określone wymagania techniczne jest dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą 
inżynierską. Kadra techniczno-inżynierska stanowi kluczową grupę pracowników w Grupie oraz spółce 
FAMUR. Ewentualna utrata istotnej części kadry inżynierskiej, odpowiedzialnej za prace projektowe, 
technologiczne i konstrukcyjne może powodować opóźnienia realizacji kontraktów. 
Działalność Grupy FAMUR S.A. jest też związana z zapotrzebowaniem na wysokokwalifikowaną 
kadrę robotników, posiadających duże doświadczenie i wysokie umiejętności w produkcji 
skomplikowanych technologicznie maszyn. Także wdrażanie nowych konstrukcji wymaga kadry 
inżynierskiej posiadającej doświadczenie konstrukcyjne. Istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione 
będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji i 
wdrażania nowych maszyn, konstrukcji i rozwiązań technicznych. Grupa FAMUR S.A. stara się 
zmniejszyć to ryzyko poprzez fundowane stypendia w szkole o profilu technicznym oraz programy 
praktyk mające zachęcić uczniów do zasilenia szeregów pracowników Grupy FAMUR S.A. 
 
13.4 Wpływ sytuacji makroekonomicznej  
 
Dla Spółki duży wpływ na skalę realizowanych obrotów ma sytuacja makroekonomiczna i tempo 
wzrostu ekonomicznego w Polsce, polityka gospodarcza rządu. Wzrost PKB w 2006r. w granicach 6% 
oceniany jest jako bardzo dobry. Planowane wielkości na rok bieżący są na zbliżonym poziomie. Taki wzrost 
w połączeniu z zapowiedziami częściowej prywatyzacji kopalń przez GPW stanowi pozytywny sygnał dla 
Grupy FAMUR S.A. ponieważ czynniki te powinny wpłynąć w średnioterminowej perspektywie na 
zwiększenie nakładów inwestycyjnych u głównych krajowych odbiorców.  
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Ewentualne zapowiadane podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej nie będą miały 
istotnego wpływu na kondycję spółki biorąc pod uwagę skalę wykorzystywanej przez Grupę FAMUR S.A. 
dźwigni finansowej.  
Dodatkowym pozytywnym czynnikiem jest wzrost cen surowców na rynkach światowych (w horyzoncie 
ostatnich 2, 3 lat), który przyczynił się do większego zainteresowania zwiększaniem wydobycia węgla a co 
za tym idzie zwiększonymi potrzebami inwestycyjnymi na rynku globalnym. 
 
13.5 Ryzyko kursowe 
 

Grupa FAMUR S.A. realizuje wysoką sprzedaż na rynki zagraniczne, której udział w 2006 roku sięgał 
ponad 38% przychodów ogółem. Pomiędzy datą zawarcia kontraktów eksportowych na dostawę 
określonych maszyn/urządzeń a datą ich realizacji mija zwykle okres od 2 do 5 miesięcy, co jest 
związane z długością cyklu produkcyjnego. Ponieważ jednocześnie podstawowa część kosztów 
produkcji ponoszona jest w PLN, Grupa FAMUR ponosi ryzyko kursowe związane z działalnością 
eksportera. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian kursowych (wzmocnienie PLN w 
stosunku do walut obcych, przede wszystkim w stosunku do USD i EUR) może nastąpić zmniejszenie 
rentowności poszczególnych kontraktów eksportowych. Emitent podejmuje działania mające na celu 
minimalizację ryzyk kursowych wpływających na zmniejszenie uzyskiwanych marż poprzez: system 
przedpłat, skracanie terminów płatności oraz klauzule dotyczące możliwości zmiany cen w przypadku 
zmian cenowych surowców wywołanych kursem walutowym. W 2006r. większość dużych kontraktów 
eksportowych a od czasu debiutu giełdowego prawie wszystkie, zostały zabezpieczone poprzez 
walutowe transakcje terminowe. 
 
Zakończenie 
Rok 2006 był rokiem udanego debiutu giełdowego spółki FAMUR. Spółka pozyskała środki na dalszy 
rozwój Grupy Kapitałowej, czego następstwem było zawarcie w I kwartale 2007r. warunkowej umowy 
nabycia udziałów spółki GEORYT–Centrum Produkcyjne z Trzebini, która specjalizuje się w produkcji 
układów sterowania hydraulicznego do zmechanizowanych obudów ścianowych. Zarząd Spółki 
przeprowadza analizy dalszych potencjalnych celów przejęć, zachowując stosowaną dotychczas 
zasadę nabywania spółek po atrakcyjnej cenie. 
Miniony rok przeznaczony został również na konsolidowanie i restrukturyzację spółki FAZOS S.A. 
oraz Grupy PIOMA.  
W roku 2006 Grupa Kapitałowa umocniła swoją pozycję na rynkach zagranicznych oraz zamierza rok 
2007 przeznaczyć na dalsze zwiększanie sprzedaży eksportowej. Pozytywne sygnały dotyczące 
dynamiki PKB płynące z rynku krajowego oraz ogólna sytuacja na rynkach światowych pozwala 
optymistyczne zapatrywać się na możliwość realizacji tych założeń.  
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