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S Z A N O W N I PA Ń S T W O,

Zgodnie z coroczną tradycją przekazujemy naszym akcjonariuszom i partnerom biznesowym raport 
finansowy Spółki FAMET S.A. W bieżącej edycji za rok 2020 znajdziecie Państwo najistotniejsze i aktualne 
informacje na temat stanu finansowego i kondycji naszej Spółki. 

W 2020 roku, tak jak cały świat, tak nasza spółka doświadczyła skutków gwałtownych zmian 
spowodowanych pandemią COVID-19. Konsekwencją tych tragicznych wydarzeń, była kolejna istotna obniżka 
koniunktury w przemyśle, oraz szczególnie dotkliwy brak perspektyw dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej 
w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w obszarze naszej tradycyjnej aktywności.

Doświadczyliśmy niespotykanego wcześniej spadku zamówień i wielkości produkcji, a w konsekwencji około 
30% spadku sprzedaży. W takiej sytuacji niezbędna była realizacja zmiany wcześniej zaplanowanej strategii.       
Po zastosowaniu drastycznego ograniczenia kosztów oraz znaczącej korekty w inwestycjach, zdołaliśmy utrzymać 
bieżącą płynność finansową, a ponadto jednym z celów było utrzymanie zatrudnienia, unikając zwolnień 
pracowników. Końcowym rezultatem przyjętej strategii działania w roku 2020 było również osiągnięcie 
nieznacznie dodatniego wyniku finansowego. 

Naszym kontrahentom w biznesie pragniemy podziękować za owocną współpracę, a także zapewnić                
o naszym nieustającym dążeniu do zwiększenia niezawodności w spełnianiu ich oczekiwań. Jednocześnie 
chcemy zapewnić, że pozycja firmy jest bardzo stabilna i nie powinna budzić obaw co do przyszłej współpracy 
oraz kontynuacji rozwoju technologicznego i utrzymania konkurencyjności rynkowej.

Koniec roku 2020 przyniósł pewien optymizm co do przyszłości i stał się dobrą prognozą na dalszy okres 
naszej pracy . 

L A D I E S & G E N T L E M E N ,

In 2020, like the rest of the world, our Company has experienced the effects of rapid changes caused by the 
COVID-19 pandemic. The consequence of these tragic events was another significant downturn in industry, and          
a particularly acute lack of prospects for economic development in many areas, especially in the area of our regular 
business activity.

We experienced an unprecedented decline in orders and production volumes, and consequently a 30% decline 
in sales. In such a situation, it was necessary to change our previously planned strategy. After applying a drastic 
reduction in costs and a significant correction in investment projects, we managed to maintain current financial 
liquidity, and one of the goals was to maintain employment, avoiding layoffs. The final result of the adopted action 
strategy in 2020 was also the achievement of a slightly positive financial result. 

The end of 2020 brought some optimism about the future and became a good forecast for the rest of our work. 

We would like to thank our business partners for the fruitful cooperation and also to assure them of our constant 
efforts aimed at increasing our reliability in meeting their expectations. At the same time, we want to ensure that 
the position of the Company is very stable and should not raise concerns about future cooperation, the continuation 
of technological development, and the maintenance of market competitiveness.

According to the annual tradition, we provide our shareholders and business partners with the financial report 
of the company FAMET S.A. In the current edition of the financial statements for the year 2020, you will find the most 
important and up-to-date information on the financial and economic position of our Company. 

Zarząd   FAMET S.A.

The Management Board  FAMET S.A.
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AKTYWA  ASSETS•

  2. Środki trwałe w budowie • Assets under construction

  3. Długoterminowe aktywa finansowe ong-term financial assets• L

    -  Udziały lub akcje hares• S

   e) Inne środki trwałe ther fixed assets• O

  1. Od jednostek powiązanych • Receivables from related companies

  1. Środki trwałe ixed assets• F

  2. Wartości niematerialne i prawne ntangible assets ivestments• I

   a)  W jednostkach powiązanych n related companies• I

   b)     W pozostałych jednostkach n other companies• I

 I. Wartości niematerialne i prawne ntangible assets• I
   1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  costs• Development

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie dvances payments on plant and machinery under construction• A

   3. Inne wartości niematerialne i prawne ther intangible assets• O
   4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne dvances payments on intangibles• A

   a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) and• L
   b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej uildings• B

   d) Środki transportu eans of transport• M

  2. Od pozostałych jednostek • Receivables from other companies

    -  Udziały lub akcje hares• S

 II. Rzeczowe aktywa trwałe  angible assets• T

   c) Urządzenia techniczne i maszyny achinery & equipment• M

    - Inne papiery wartościowe ther securities• O

 IV. Inwestycje długoterminowe ong-term investment• L

 III.  Należności długoterminowe ong-term receivables• L

  1. Nieruchomości Property investments• 

    -  Udzielone pożyczki ranted loans• G
    -  Inne długoterminowe aktywa finansowe ther long-term financial assets• O

   2. Wartość firmy oodwill• G

A.   • AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS

   b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń      

 III. Inwestycje krótkoterminowe hort-term investment s• S

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe ther long-term prepayments• O

    - Udziały lub akcje hares • S

    - Udzielone pożyczki ranted loans • G

    • Taxes, customs duties and social security contributions receivables

    - Udziały lub akcje hares• S

    - Udzielone pożyczki ranted loans • G

    - Udzielone pożyczki ranted loans• G

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ong-term prepayments• L
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego eferred tax assets• D

 I. Zapasy nventory• I

  3. Produkty gotowe • Finished products

 

    - Inne długoterminowe aktywa finansowe ther long-term financial assets• O

B.  • AKTYWA OBROTOWE CURRENT ASSETS

  1. Należności od jednostek powiązanych eceivables from related companies • R

    - Do 12 miesięcy p to 12 months • U

  2. Należności od pozostałych jednostek eceivables from other companies • R

  1. Materiały aterials• M

  4. Towary oods• G

     - Powyżej 12 miesięcy ver 12  months • O

   c) Inne ther  receivables• O

    - Powyżej 12 miesięcy ver 12  months • O

    - Do 12 miesięcy p to 12 months • U

   a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: • Trade receivables

    - Inne papiery wartościowe ther securities• O

  4. Inne inwestycje długoterminowe ther long-term investments• O

   

 II. Należności krótkoterminowe • Short-term receivables

   d) Dochodzone na drodze sądowej • Prosecuted receivables

  2. Półprodukty i produkty w toku • Work in process

  5. Zaliczki na dostawy dvance payments• A

   b) Inne ther  receivables• O

   a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: • Trade receivables

   a) W jednostkach powiązanych n related companies • I
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe hort-term financial assets • S

    - Inne papiery wartościowe ther securities • O

    - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe ther short term financial assets• O
   b) W pozostałych jednostkach n other companies• I

    - Inne papiery wartościowe ther securities • O

    - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe ther short term financial assets• O

    - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach ash in hand and at banks • C

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe ther short term investment • O

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe hort term prepayments• S

   c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ash • C

    - Inne aktywa pieniężne ther cash assets • O
    - Inne środki pieniężne ther cash • O

Stan na as on• 
31.12.2019

Stan na as on• 
31.12.2020

   • AKTYWA RAZEM  TOTAL ASSETS

BILANS  BALANCE SHEET •
Sporządzony na dzień 31.12.2020    as on 31 December 2020 (amounts given in PLN)

44 466,35

5 261 708,76

227 723 479,18

44 466,35

225 975 199,20
213 841 301,35

2 699 180,29
101 484 675,06
103 957 750,54

3 634 598,17
2 065 097,29
6 872 189,09

12 977,15

312 769,96

312 769,96
312 769,96

 12 977,17

312 769,96

1 378 066,52
1 161 264,00

88 150,33

32 249 079,63

70 986 409,95

37 945 605,98

14 662 513,14

100 930,52

76 779,03

27 645 560,85

32 325 858,66
 

120 390 829,84

22 688 657,53

10 251 215,92

14 662 513,14

4 515 368,45

76 779,03

27 645 560,85

76 779,03

216 802,52

14 662 513,14
14 662 513,14

2 416 048,09

348 114 309,02

199 282 466,76

330 519 ,49

194 084 029,02

330 519,49

2 345 401,49
96 473 551,25
91 623 374,06

2 500 195,46
1 141 506,76

197 588 034,52

3 497 605,50

24 670,17

6 400,00

312 769,96

312 769,96

 24 670,17

23 546 984,23

16 344 028,93

23 546 984,23

247 096,05

47 116 443,14

1 867 181,00

1 026 472,62

137 632 539,31

8 038 328,74

145 670,62

 

44 883 626,78

64 930 361,11

907 481,00

40 402 332,82

118 539,31
118 539,31

44 883 626,78

118 991,62

118 539,31

46 997 903,83

23 546 984,23

336 915 006,07

2 038 750,83

23 546 984,23

312 769,96
312 769,96



BILANS  BALANCE SHEET •
Sporządzony na dzień 31.12.2020  as on  31 December 2020 (amounts given in PLN)•

235 588 638,96

3 125 000,00

237 221 479,56

143 366,97

3 271 722,52

1 678 252,14

- 9 707 815,26

112 525 670,06

14 118 556,76
4 232 523,00

1 532 802,00

1 532 802,00

8 353 231,76

4 756 624,46

3 596 607,30

39 962 240,61

39 602 699,47

39 962 240,61

216 174,17

 220 995,93

403 356,83

220 995,93

4 220 454,17

4 220 454,17

53 597 712,24

1 795 359,63

22 121 240,58

22 121 240,58

101 131,46

58 223 876,76
4 222 807,69

246 585,66

2 560 224,52

927 380,97

119 864,47

2 353,52

22 070 562,02

3 876 358,86

236 995 005,15

38 035,68

35 595,61

177 719,57

28 066 484,98

4 280 860,97

24 101 737,57

24 101 737,57

4 280 860,97

1 417 221,03

21 746 944,38

28 028 449,30

58 460 879,75

3 125 000,00

227 517 042,84

3 268 343,98

1 678 252,14

1 406 366,19

99 920 000,92

4 316 456,58

2 258 674,57

1 900 933,50

28 066 484,98

2 050 441,11

490 751,44

101 648,25

 101 648,25

28 944,89

53 653 671,73

13 290 987,94
4 131 571,00

1 945 705,00

1 945 705,00

7 213 711,94

4 781 834,45

2 431 877,49

72 703,36

   • T  PASYWA RAZEM OTAL EQUITY AND LIABILITIES

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy  Share capital• 

   - z zysku i aktualizacji wyceny    From profit and revaluation•

         III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  Revaluation reserve• 

 I. Rezerwy na zobowiązania Provisions• 

 II. Kapitał (fundusz) zapasowy  Reserve capital• 

 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  Net profit deductions current year• 

B.  • ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA LIABILITIES AND PROVISIONS

    VI. Zysk (strata) netto  Net result current year• 

   - Długoterminowa  Long-term •

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Provisions for pensions and other social provisions• 

   - Długoterminowe  Long-term •

   - Krótkoterminowe  Short-term •

 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  Other reserve capital• 

  

A.  • KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY CAPITAL AND RESERVES

 II. Zobowiązania długoterminowe  Long-term liabilities • 

   - Krótkoterminowa  Short-term •

   - z połączenia spółek   From merger of subsidiaries •

    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  Net result previous years• 

  3. Pozostałe rezerwy Other provisions• 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Provision deferred taxation• 

   d) Inne  Other  long-term liabilities•

  1. Wobec jednostek powiązanych  Long-term liabilities to related comapnies• 

  2. Wobec pozostałych jednostek  Long-term liabilities to other comapnies• 

   b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  Debt securities • 

   c) Inne zobowiązania finansowe  Other financial liabilities • 

   a) Kredyty i pożyczki   Credits and loans•

   b) Inne  Other short-term liabilities• 

    - Powyżej 12 miesięcy  Due over 12 months• 

   e) Zaliczki otrzymane na dostawy  Advance payments received• 

   f ) Zobowiązania wekslowe  Bills of exchange liabilities• 

   g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  Taxes, custom duties, social security contributions• 

   c) Inne zobowiązania finansowe  Other financial liabilities• 

   d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  Trade payables• 

 III. Zobowiązania krótkoterminowe  Short-term liabilities• 

    - Do 12 miesięcy  Due within 12 months• 

  3. Fundusze specjalne   Special funds •

   h) Z tytułu wynagrodzeń   Wages and salaries payables•

 IV. Rozliczenia międzyokresowe  Deferred income•
  1. Ujemna wartość firmy  Negative goodwill•

   - Długoterminowe  Long-term•

   - W tym dotacja  Including subsidies•

   a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  Trade payables• 

   - W tym dotacja   Including subsidies•

    - Do 12 miesięcy  Due within 12 months• 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe  Other deferred income•

  2. Wobec pozostałych jednostek  Payables to other companies• 

   i) Inne Other short-term liabilities • 

  1. Wobec jednostek powiązanych  Payables to related companies• 

    - Powyżej 12 miesięcy  Due over 12 months• 

   b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  Debt securities• 

   - Krótkoterminowe  Short term •

   a) Kredyty i pożyczki  Credits and loans •

PASYWA EQUITY AND LIABILITIES• 
Stan na as on• 

31.12.2019
Stan na as on• 

31.12.2020

374 223 593,98 336 915 006,07



 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: Profit on sales of financial fixed assets, therein:• 

  - Od jednostek  powiązanych rom related companies• F

 V. Inne Other  financial income• 

 II. Odsetki, w tym: Interest received, therein:• 

  - Od jednostek powiązanych rom related companies• F

            -     Od jednostek powiązanych  • From related companies

 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych Revaluation of financial fixed assets• 

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  Dividends received, therein:• 

2019 2020

L.     Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) Gross result before extr. items & taxes• 

M.  Podatek dochodowy

N.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Other statutory reductions in profit (increases in loss)• 

O.   Zysk (strata) netto (N-O-P) Net result • 

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

     et sales • N

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 
 • Costs of goods and materials sold

F.   Zysk (strata) ze sprzedaży (c-d-e) • Result on sales

D.  Koszty sprzedaży • Distribution costs of products

G.  Pozostałe przychody operacyjne ther operating income • O

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (a-b) ross result on sales• G

E.  Koszty ogólnego zarządu • Overheads

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Profit on sales of non-financial fixed assets • 

    IV. Inne Przychody Operacyjne ther operating income  • O

 II. Dotacje Subsidies • 

 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Revaluation of non-financial fixed assets• 

H.  • Pozostałe koszty operacyjne Other operating expense

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Loss on sale of non-financial fixed assets• 

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Revaluation of non-financial fixed assets• 

 III. Inne koszty operacyjne Other operating expense• 

J.   Przychody finansowe  Financial income• 

I.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) Operating result• 

K.    Koszty finansowe Financial expenses • 

 I. Odsetki, w tym: Interest paid, therein:• 

 II. Strata ze zbycia aktywów finansowych Loss on sales of financial fixed assets• 

  - Od jednostek  powiązanych rom related companies• F

 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych Revaluation of financial fixed assets• 

  IV. Inne Other  financial expenses• 

 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Net sales of goods and materials • 

 - Od jednostek powiązanych rom related companies• F

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Net sales of products• 

 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Value of goods and materials sold• 

 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Cost of products sold• 

 - Jednostkom powiązanym  To related companies• 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  PROFIT AND LOSS ACCOUNT•
Sporządzony na dzień 31.12.2020  as on  31 December 2020 (amounts given in PLN)

                                    1 406 366,19                                    -9 707 815,26

    2 682 904,58                      1 610 161,86

825 247,34870 264,42

50 327,23576 691,03

1 807 330,01163 206,41

                                3 891 415,47                                -8 673 982,15

         332 132,30
267 657,64
267 657,64

         997 311,75

         12 355,87         32 049,69

50 030,00
2 088,79965 262,06

3 575 410,628 360 902,50
         

 1 232 499,96 7 436 923,44

          220 737 894,32          264 887 978,87

506 857,81500 731,53
  214 647 331,12  257 681 070,65

6 090 563,207 206 908,22

45 320 296,3839 291 932,89

  7 494 179,67  9 702 218,63

 37 120 124,42 40 325 445,54

705 992,29-10 735 731,28

6 760 833,8010 422 651,63

2 345 958,8194 260,12

2 342 910,66923 979,06

185 088,01431 390,47

1 688 183,708 359 606,86
2 541 603,281 537 394,18

                                1 540 643,19                                 -9 286 832,26

134 277,00420 983,00

266 058 190,70

259 866 802,46

591 615,83

6 191 388,24    

571 730,26

7 363 795,26    

296 816 116,50

304 179 911,76



2019 2020

-9 704 436,72

235 588 638,96

235 588 638,96

3 125 000,00

-3 378,54

1 678 252,14

3 125 000,00

237 221 479,56

3 378,54

3 378,54

9 707 815,26

9 707 815,26

227 517 042,84

3 271 722,52

3 378,54

3 378,54

3 268 343,98

1 678 252,14

-9 707 815,26

-9 707 815,26

1 406 366,19

9 707 815,26

9 707 815,26

1 406 366,19

236 995 005,15

236 995 005,15

245 296 454,22

245 296 454,22

240 045 795,22

3 125 000,00

3 125 000,00

-2 824 315,66

636,95

2 824,952,61

237 221 479,56

3 272 359,47

636,95

-636,95

636,95

2 824 952,61

3 271 722,52

1 678 252,14

1 678 252,14

636,95

2 824 952,61

-2 824 952,61

-2 824 952,61

2 824 952,61

-9 707 815,26

235 588 638,96

9 707 815,26

235 588 638,96

  I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  • Opening balance of  equity

 - Korekty błędów podstawowych • Adjustments of fundamental errors

  - Z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny • From transfer of capital from revaluation

  b)  Zmniejszenie (z tytułu) • Decrease (due to)

  - Pokrycia straty • Coverage of previous years’ losses

      a)      Zwiększenie (z tytułu) • Increase (due to)

  - Umorzenia udziałów (akcji) • Redemption of shares

 1. Kapitał podstawowy na początek okresu • Opening balance of share capital

    - Wydania udziałów (emisji akcji) • Issuance of shares

 3. Kapitał  zapasowy na początek okresu • Opening balance of reserve capital

   1.1. Zmiany kapitału podstawowego • Changes in share capital

  - Akcji powyżej wartości nominalnej • Issuance of shares above face value

   3.1. Zmiany kapitału zapasowego • Changes in reserve capital

  - Z podziału zysku (ustawowo) • From profit distribution (statutory)

      

  - Z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) • From profit distribution (above the statutory minimum value)

Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach • Opening balance of equity after adjustments

  b)  Zmniejszenie (z tytułu) • Decrease (due to)

  a)  Zwiększenie (z tytułu) • Increase (due to)

   1.2.    Kapitał podstawowy na koniec okresu • Closing balance of share capital

  b)  Zmniejszenie (z tytułu) • Decrease (due to)

  4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny • Changes in revaluation reserve

   4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu • Closing balance of revaluation reserve

  a)  Zwiększenie (z tytułu) odpisu z zysku • Increase due to profit distribution

  - Zbycia środków trwałych • Sales of tangible fixed assets

   6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu • Opening balance of previous years’ profit (loss)

   6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach •Opening balance of previous years’ profit after adjustments

   3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu • Closing balance of reserve capital

  b)  Zmniejszenie (z tytułu) • Decrease (due to)

 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu • Opening balance of revaluation reserve

 6.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu • Opening balance of previous years’ profit (loss)

  a)  Zwiększenie (z tytułu) • Increase (due to)

  - Podziału zysku z lat ubiegłych • Distribution of previous years’ profit

   5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych • Changes in other reserve capital

         -  Korekty błędów podstawowych • Adjustments of fundamental errors

  a)  Zwiększenie (z tytułu) • Increase (due to)

 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu • Opening balance of other reserve capital

   5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu • Closing balance of other reserve capital

  b)  Zmniejszenie (z tytułu) • Decrease (due to)

  - Przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia • Previous years’ loss to carry forward

   c)  Odpisy z zysku • Profit deductions

   6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu • Opening balance of previous years’ loss

  - Kapitał zapasowy • Reserve capital

                          - Pokrycie straty • Coverage of previous years’ losses

    a)  Zysk netto • Net profit

 7. Wynik netto • Result

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) • Closing balance of equity

   b)  Strata netto • Net loss

  - Tantiemy RN i zarząd • Payment of dividend for supervisory board and board of directors 

  b)  Zmniejszenie (z tytułu) • Decrease (due to)

    - Korekty błędów podstawowych • Adjustments of fundamental errors

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) • Equity including proposed profit 

distribution (loss coverage)

  - Dywidendy • Payment of dividend for shareholders

   6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu • Closing balance of previous years’ profit

  a)  Zwiększenie (z tytułu) • Increase (due to)

   6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu • Closing balance of previous years’ loss

   6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach • Opening balance of previous years’ loss after adjustments

   6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu • Closing balance of previous years’ profit (loss)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  CHANGES IN EQUITY STATEMENT•
Sporządzone na dzień 31.12.2020  as on 31 December 2020 (amounts given in PLN)•



A.  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES•

B.  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  CASH FLOWS FROM  INVESTMENT ACTIVITIES• 

C.  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITIES • 

2019 2020

441 590,58

267 790,41

173 800,17

7 879 031,77

-7 437 441,19

267 790,41

7 879 031,77

370 952,99

489 984,98

370 952,99

860 937,97

30 592 813,05
30 592 813,05

-29 731 875,08

721 829,24

709 473,37

12 355,87

16 425 698,84

247 004,58
825 247,34

-16 776 121,52

17 497 950,76
32 049,69

20 587 616,90

20 555 567,21

24 048 340,91

23 178 076,49

870 264,42

-3 460 724,01

14 700 629,0627 191 552,73

23 514 023,6714 700 629,06

D.  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)  TOTAL NET CASH FLOWS• 

E.  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: HANGE IN CASH, THEREIN:• BALANCE SHEET C

- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Change in cash due to exchange rate differences• 

F.  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ASH OPENING BALANCE• C

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM: CASH CLOSING BALANCE, THEREIN:• 

- O ograniczonej możliwości dysponowania  Of limited disposability•

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych Issuance of debt securities• 

  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Payment of liabilities arising from financial lease agreements• 

  2. Kredyty i pożyczki Credits and loans • 

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Purchase of own shares• 

  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Net inflows from shares and other capital securities • 
and additional paid-in capital

 II. Wydatki Outflows • 

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych Redemption of debt securities• 

  8. Odsetki Interest paid• 
  9. Inne wydatki finansowe Other outflows from financial activities• 

  4. Inne wpływy finansowe Other inflows from financial activities• 

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Dividends and other payments to shareholders• 

  4. Spłaty kredytów i pożyczek Payments of bank credits and loans• 

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Payments of other financial liabilities• 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Net cash flows from financial activities• 

  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku Profit distribution expenses other than profit distribution to shareholders• 

 I. Wpływy Inflows• 

    - Nabycie aktywów finansowych • Purchase of financial assets

  3. Na aktywa finansowe, w tym: • For financial assets, therein: 

  4. Inne wydatki inwestycyjne • Other outflows  from investment activities

   a) W  jednostkach powiązanych • In related companies 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) • Net cash flows from investment activities

    - Udzielone pożyczki długoterminowe • Long-term loans granted 

   b) W pozostałych jednostkach • In other companies 

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne • Investments in real property and intangible assets 

    - Dywidendy i udziały w zyskach • Dividends and profit sharing

  4. Inne wpływy inwestycyjne • Other inflows from investment activities
 II. Wydatki • Outflows 

    - Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych • Repayment of granted long-term loans

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych • Purchase of intangible  and tangible fixed assets 

 I. Wpływy • Inflows

    - Zbycie aktywów finansowych • Disposal of financial assets

  3. Z aktywów finansowych, w tym: • From financial assets, therein: 
   a) W jednostkach powiązanych • In related companies 

  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych • Disposal of intangible and tangible fixed assets 
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne • Disposal of investments in real property and intangible assets 

    - Odsetki • Interest received
    - Inne wpływy z aktywów finansowych • Other cash inflows from financial assets 

   b) W pozostałych jednostkach • In other companies 

 I. Zysk (strata) netto • Net profit (loss)
 II. Korekty razem • Total adjustments

  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych • Exchange differences profits (losses)

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) • Net cash flows from operating activities

  7. Zmiana stanu należności • Change in receivables

  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej • Profit (loss) on investment activities

  10. Inne korekty w tym dane wynikające z rozliczenia połączenia spółek • Other adjustments including data resulting from the settlement of merger

  5. Zmiana stanu rezerw • Change in provisions
  6. Zmiana stanu zapasów • Change in inventories

  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów • Change in short-term liabilities (excluding loans and credits) 
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych • Change in prepayments and accruals

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) • Interest and profit sharing (dividend)

  1. Amortyzacja • Amortisation and depreciation

1 406 366,19

3 747 281,18
33 984 709,91

545 101,06
- 138 711,79
-827 568,82

6 056 048,84
-14 802 277,50

2 446 464,77
609 543,48

33 026 957,32

31 620 591,13
37 927 122,35

- 496 872,47
1 414 325,26

- 1 274 936,98
2 597 767,17

11 716 770,87
- 7 272 696,78

- 13 252 624,29
- 949 364,45

30 409 490,68
-9 707 815,26

20 701 675,42

Sporządzony na dzień 31.12.2020  as on  31 December 2020 (amounts given in PLN)•
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  CASH FLOW SATEMENT•

8 884 471,09- 12 552 612,73

8 813 394,61- 12 490 923,67

454 364,88354 406,38

71 076,48- 61 689,06

20 701 675,42 33 026 957,32



SPRAWOZDANIE Z BADANIA 
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO      

REPORT ON THE AUDIT 
OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS    

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  -  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady 
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

3. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto 

  -  jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; 

Podstawa opinii :

 

336 915 006,07 zł 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący  
wzrost środków pieniężnych o kwotę                                                                                              8 813 394,61 zł 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 
dokumentów, z późn. zm. (”KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017r.  o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym ( “Ustawa o biegłych rewidentach” - t. j.

Dz.U. z 2020r. poz.1415 z późn zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 
sprawozdania finansowego. Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem 
etyki zawodowych księgowych ( w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki 
zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do 
badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z 
tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident 
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi 
w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, 
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa a także 
statutu Spółki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić 
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego FAMET S.A., ul. Szkolna 15a, 47-225 
Kędzierzyn- Koźle, na które składa się:

w wysokości                                                                                                                                             1 406 366,19 zł 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę                                                                           1 406 366,19 zł 

  -  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 
2020r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym 
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(„Ustawa o rachunkowości” -t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości; 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe :

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, 
z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowa-
dzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

2. a balance sheet drawn up as at 31 December 2020 showing the total balance of assets and liabilities 
in the amount of                                                                                                                             PLN   336 915 006,07

5. a statement of cash flows for the financial year from 1 January 2020 to 31 December 2020 showing 
increase in cash assets by the amount of                                                                                      PLN  8 813 394,61

 -  present truly and fairly the economic and financial position of the Company as at 31 December 2020 
as well as its financial result and cash flows for the financial year ended 31 December 2020  in 
accordance with the applicable provisions of the Accounting Act of 29 September 1994 (“The Accounting 
Act”- consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 217, as amended) and the adopted accounting 
principles (policy);

We have audited the annual financial statements of the company FAMET  S.A.,  with its registered 
address at ul.  Szkolna  15a, 47-225 Kędzierzyn- Koźle, consisting of the following parts:

3. a statement of profit and loss for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020 showing a net 
profit  in the amount of                                                                                                                      PLN  1 406 366,19 

In our opinion, the attached financial statements: :

A REPORT ON THE AUDIT OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

1. an introduction to the financial statements,

4. a statement of changes in equity for the financial year from 1 January 2020 to 31 December 2020 
showing a increase in equity by the amount of                                                                         PLN  1 406 366,19

6. additional information and notes.

 - with respect to their form and content, are consistent with the legal regulations applicable to the 
Company and the provisions of the Company's Articles of Association; 

 - have been draw up on the basis of correctly maintained account books, in accordance with the 
provisions of Chapter 2 of the Accounting Act.

We have conducted our audit in accordance with the National Financial Auditing Standards within the 
wording of the International Auditing Standards adopted by resolution no. 3430/52a/2019 of the 
National Chamber of Certified Auditors of 21 March 2019 and concerning the national auditing 
standards as well as other documents, as amended (the “NAS”) and pursuant to the Certified Auditors, 
Audit Firms and Public Supervision Act of 11 May 2017 (“The Certified Auditors Act”, i.e. Journal of Laws 
of 2020, item 1415 as amended). Our responsibility under the aforementioned standards is 

described further in the section of this report entitled Responsibility of the certified  auditor for the audit 
of the financial statements. 

Basis for the opinion :

The Management Board is responsible for the preparation, on the basis of the properly kept account 
books, of the financial statements presenting truly and fairly the Company's economic and financial 
position as well as its financial result in accordance with the Accounting Act, the adopted accounting 
principles (policy), as well as other applicable legal regulations and the Company's Articles of 
Association, and also for the internal controlling system which the Management Board regards as 
necessary for drawing up financial statements free from any material distortions resulting from fraud 
or errors.

The Management Board and the members of the Supervisory Board are obliged to ensure that financial 
statements meet the requirements specified in the Accounting Act. The members of the Supervisory 
Board are responsible for supervising the process of financial reporting in the Company.

We believe that our audit has constituted a sufficient basis for expressing an opinion on the financial 
statements.

We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional 
Accountants (including the international independence standards) of the International Ethical Standards 
Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted by resolution of the National Council of Certified 
Auditors no. 3431/52a/2019 of 25 March 2019 on the principles of the professional ethics of certified 
auditors as well as other ethical requirements applicable to audits of financial statements in Poland. We 
have fulfilled our other ethical obligations in accordance with such requirements and the IESBA Code. 
During the course of the audit the key certified auditor and the audit firm have remained independent of 
the Company in accordance with the independence requirements specified in the Certified Auditors Act. 

Responsibility of the Management Board and Supervisory Board for the financial 
statements: 

Drawing up financial statements, the Management Board is responsible for evaluating the Company's 
ability to continue its business activities, disclosing, if applicable, issues related to the continuation of its 
business activities, and for adopting the continuity principle as a basis for accounting, with the exception 
of a situation when the Management intends to either wind up the Company or discontinue its business 
activities, or when there is no realistic alternative to such winding up or discontinuation.



Opole, 21 czerwca 2021 roku

Agencja Biegłych Rewidentów 
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Nr ewid. KRBR 334

Irena Szkutnik
Kluczowy Biegły Rewident 

/ Expert Auditor
Nr ewid. 8376

SPRAWOZDANIE Z BADANIA 
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO      

REPORT ON THE AUDIT 
OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS    

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. 
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze 
Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze 
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje 
się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia 
w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu 
z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również 
wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest 
zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 - oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności :

  - identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego 
z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 
fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje 
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 

 - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, 
czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać 
w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, 
że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu 
biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie 
ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach 
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże 
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności; 

!Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego : 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub 
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 

 - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, 
oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację. 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”). 

 - uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii 
na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki; 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 
prawa. 
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie 
z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

!Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności :

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności 
Spółki: 
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości; 
 - jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, 
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

Wybór firmy audytorskiej :

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą nr 1/14 XI Rady Nadzorczej 
Spółki z dnia 04 grudnia 2020 roku upoważnionej do wyboru zgodnie z § 20 ust.2 pkt 12 statutu 
Spółki. Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz kolejny. 

Our objectives include acquiring reasonable certainty that financial statements as a whole are free from 
any material distortions resulting from fraud or errors and preparing a report on our audit together 
with a relevant opinion. Reasonable certainty is a high level of certainty which, however, does not 
guarantee that an audit conducted in accordance with the KSB will always detect possible material 
distortions.  Such distortions may occur in consequence of fraud or errors and are regarded as material if 
it can be reasonably expected that separately or jointly, they could influence economic decisions of 
users made on the basis of particular financial statements.

 - Furthermore, we identify and assess the risk of the occurrence of material distortions in the financial 
statements in consequence of fraud or error, develop and carry out audit procedures targeted at such 
risks, and obtain audit evidence sufficient and adequate as a basis for our opinion. The risk of failure to 
detect a material distortion resulting from fraud is higher than that resulting from error because fraud 
may be related to collusion, falsification, intentional omissions, misleading or circumventing the 
internal controlling system; 

 - we assess the suitability of the followed accounting principles (policy) and the reasonableness of 
accounting assessments and related  disclosures made  by the Management Board; 

 - we obtain an understanding of the internal controlling system necessary to develop audit procedures 
that are relevant in particular circumstances, and not for the purposes of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company's internal controlling system; 

 - we assess the general presentation, structure and content of financial statements, including its 
disclosures, and whether financial statements present transactions and events constituting the basis for 
financial statements in the manner ensuring their reliable presentation.

!Other information include the report on the Company's activities for the financial year ended 
31 December 2020 (“The report on the activities”).

Our opinion on the audit of the financial statements does not cover the report on the Company's 
activities. In connection with the audit of the financial statements, we are obliged to become familiar 
with the report on the Company's activities and to determine whether there are any inconsistencies 
between the report and the financial statements or between the report and our knowledge obtained 
during the audit, or whether it appears to be materially distorted in any other way. If, on the basis of 
our audit, we detect material distortion in the report on the Company's activities, we are obliged to 
include relevant information in our audit report. According to the Certified Auditors Act, we are also 
obliged to issue an opinion whether the report on the Company's activities has been drawn up in 
accordance with the applicable regulations and whether it is consistent with the information included 
in the financial statements .

Opinion on the activities report :

Other information, including a report on the Company's activities :

The Management Board is responsible for drawing up a report on the Company's activities 
in accordance with the applicable regulations.

On the basis of our work performed during the course of the audit, in our opinion, the report on the 
Company's activities: 

!Responsibility of the Management Board and Supervisory Board

Responsibility of a certified auditor for the audit of financial statements :

The scope of our audit does not include assurances related to the Company's future profitability of the 
effective management of its affairs by the Management Board at present and in the future.

 - is consistent with the information included in the financial statements.

Furthermore, in light of our knowledge of the Company and its environment acquired during the audit 
of the financial statements, we declare that we have not identified any material distortions in the 
report on the Company's activities.

!Responsibility of the certified auditor

Conducting audits in accordance with the KSB, we use our professional judgement and 
maintain professional scepticism :

 - we draw conclusions on the suitability of the Management Board's following the continuity principle 
as an accounting basis and, on the basis of acquired evidence, whether there exists any material 
uncertainty related to events or conditions that could result in significant doubts concerning the 
Company's ability to continue its business activities. If we conclude that there is significant uncertainty, 
we are obliged, in our audit report, to highlight related disclosures in financial statements or, if such 
disclosures are inadequate, we modify our opinion. Our conclusions are based on audit evidence 
obtained until the date of our audit report, however, future events or conditions may prevent the 
Company from continuing its business activities; 

!The Management Board and the members of the Supervisory Board are obliged to ensure that a report 
on the Company's activities meets the conditions specified in the Accounting Act.

 - has been drawn up in accordance with Article  49 of the Accounting Act; 

Selection of the audit firm :

We have been selected to audit the Company's financial statements on the basis of resolution no. 1/14 
XI  adopted by the Supervisory Board on 04  December 2020, pursuant to § 20 clause 2 item 12 of the 
Company's Articles of Association. This has been our successive audit of the Company's financial 
statements.
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