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Sobów, dnia 20 maja 2013r. 

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Fabryki Maszyn Ożarów SA w upadłości układowej 

w roku 2012r. 
 

 

1. Podłoże historyczne. 

Fabryka Maszyn Ożarów SA ("Spółka), od 16 stycznia 2013r. działająca zgodnie z Postanowieniem 

Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych pod 

nazwą - Fabryka Maszyn Ożarów SA w upadłości układowej, została zawiązana aktem założycielskim 

notarialnym w dniu 01 kwietnia 1999r. pod nazwą Zakład Nieruchomości "Lokus" Sp. z o.o.                             

w Annopolu. Przedmiotem działalności Spółki była obsługa nieruchomości poprzez ich wynajem na 

własny rachunek - Spółka zarządzała i administrowała nieruchomościami pozaprodukcyjnymi jej 

jedynego wspólnika tj. podmiotu o nazwie "Metalchem" Sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu.  

Od 01 czerwca 2004r. od byłego "Metalchem" Sp. z o.o. w Annopolu wydzierżawiła część 

przedsiębiorstwa w postaci hali produkcyjnej, maszyn i urządzeń oraz środków transportowych, 

zatrudniła 81 pracowników, głownie specjalistów w zakresie obróbki metali, technologów, 

pracowników księgowości i rozpoczęła działalność w zakresie produkcji metalowej pod nazwą Zakład 

Narzędziowy "Annopol" Sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu. W dniu 30 grudnia 205r. Spółka zakupiła                

w miejscowości Sobów /aktualne miejsce prowadzenia działalności i siedziba Spółki/ hale 

produkcyjne, budynek biurowy oraz inne budynki i budowle wraz z gruntem o pow. ponad 7 ha, gdzie 

od 01 marca 2006r. przeniosła swoją działalność.  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, Aktem Notarialnym z dnia 08 listopada 2010r. 

przed notariuszem Anetą Domańczk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Sandomierzu, nr Rep.                      

A 3457/2010 podjęło uchwałę o przekształceniu "Fabryki Maszyn Ożarów" Sp. z o.o. w spółkę akcyjną 

o nazwie Fabryka Maszyn Ożarów Spółka Akcyjna. Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało 

zarejestrowane 14 stycznia 2011r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000375894. 

Na podstawie Uchwały nr 1230/2012 z dnia 07 grudnia 2012r. Giełdy Papierów Wartościowych                     

w Warszawie wyznaczono pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz zakończeniu notowań praw do akcji zwykłych na 

okaziciela serii B spółki Fabryka Maszyn Ożarów SA. Na podstawie powyższego określono dzień 07 

grudnia 2012r. jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect 1.500.000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Fabryka Maszyn Ożarów SA,                       

o wartości nominalnej 0,20 zł. każda. Akcje są notowane na rynku kierowanym zleceniami z systemie 

notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FMOZAROW" i oznaczeniem "FMO".   



str. 2 
 

2. Sytuacja kadrowa.    

W roku 2012r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Prezesem Zarządu do dnia 04 kwietnia 2012r. był Pan 

Zenon Marasek, który został na odwołany na podstawie decyzji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza 

powołała na to stanowisko Pana Łukasza Adach w dacie 04 kwietnia 2012r.  

W dniu 31 lipca 2012 roku, z przyczyn osobistych, Pan Łukasz Adach złożył rezygnację z pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 lipca 2012 roku. Rezygnacja ta została przyjęta przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

W dniu 14.08.2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana 

Rolanda Janochę, który pełni tą funkcję do chwili obecnej.  

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Spółce zatrudnionych było 58 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty 

wyniosło 56,13. 

Z uwagi na trudną sytuację finansową w roku 2012r. Spółka nie realizowała szkoleń dla pracowników, 

za wyjątkiem szkoleń okresowych i stanowiskowych, które realizowane były we własnym zakresie. Ze 

względu na konieczność poprawy umiejętności pracy grupowej ze szczególnym naciskiem na 

poprawę komunikacji jak i wzajemne wsparcie oraz fokusowanie się na zadaniowość podejmowanych 

działań, obszar ten będzie znajdował się pod szczególną troską Zarządu w kolejnych okresach 

funkcjonowania Spółki. Niezbędnym obszarem do poprawy w zakresie działalności Spółki jest również 

obszar współpracy z klientami oraz kształtowanie poprawnych relacji biznesowych z podmiotami 

współpracującymi. Konieczność podjęcia działań w obszarze kadrowym związana jest z koniecznością 

podnoszenia efektywności podejmowanych działań, zmieniającą się sytuacją rynkową a co za tym 

idzie koniecznością dostosowywania się Spółki do wymogów tejże rzeczywistości. Zwiększenie 

oczekiwań w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Spółce związane jest również                                  

z koniecznością podejmowania przez nich samodzielnych decyzji w obszarze własnej działalności jak               

i tym samym wzrost odpowiedzialności za firmę i jej przyszłość. Tylko prawidłowo zorganizowana 

praca zespołowa, w odpowiedni sposób moderowana przez przełożonych i Zarząd, może dać 

oczekiwane efekty.  

3. Działalność Spółki. 

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własną bazę lokalową i produkcyjną.  

Hale produkcyjne są w dobrym stanie technicznym, jednak ze względu na zużywanie się pewnych 

elementów substancji budowlanej wymagają drobnych napraw i modernizacji. Fakt ten jednak nie 

generuje dodatkowych utrudnień w zakresie prowadzonej działalności. Jest jedynie naturalnym 

procesem związanym z eksploatacją tej części majątku. Sieć związana z zabezpieczeniem produkcji po 

stronie mediów produkcyjnych takich jak gazy techniczne, wentylacja itp. w pełni nadaje się do 

dalszego użytkowania i realizacji zadań produkcyjnych.   

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki w 2012r. było: 

 obróbka mechaniczna elementów metalowych; 

 wyrób zespołów i podzespołów metalowych; 

 wytwarzanie konstrukcji metalowych i ich części; 
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 obróbka metali i nakładanie powłok na metale; 

 produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia. 

Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmował: 

 zakup materiałów hutniczych (pręty, druty, płaskowniki, kształtowniki, rury itp.); 

 zakup części di montażu i remontów; 

 obróbka cieplna (hartowanie), obróbka powierzchniowa i obróbka galwaniczna części 

metalowych; 

 montaż zespołów i podzespołów; 

 spawanie konstrukcji metalowych; 

 projektowanie konstrukcji i technologii obróbki elementów; 

 kontrola jakości w toku produkcji elementów gotowych; 

 sprzedaż wyrobów; 

 remonty maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności; 

 prowadzenie księgowości handlowo - finansowej i podatkowej; 

 zarządzanie nieruchomościami we własnym zakresie (remonty, konserwacje, ubezpieczenia, 

dozór, itp.) 

 

4. Sytuacja finansowa Spółki wraz z przewidywaniami na przyszłość.   

 

Ogólna sytuacja finansowo - ekonomiczno Spółki w 2012r. nie przedstawiała optymistycznego 

scenariusza zdarzeń na kolejne okresy jej działalności, co w konsekwencji zmusiło Zarząd do podjęcia 

decyzji w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu                                

z wierzycielami.  

W wyniku zdarzeń jaki miały miejsce w końcówce 2011r. jak i w roku 2012 w prowadzonej 

działalności Spółka znalazła się na etapie konieczności ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia 

układu. Związane to było z niewystarczający poziom dywersyfikacji portfela zamówień, ze zbyt dużym 

udziałem jednego z kontrahentów, a tym samym w przypadku ograniczenia poziomu zamówień od 

jednego kontrahenta, załamaniem się portfela zamówień i osiąganych przychodów.  

Spółka stanęła na progu konieczności przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji, od powodzenia 

której zależeć będzie jej dalsze funkcjonowanie. Danie Spółce szansy na prawidłowe przeprowadzenie 

postępowania upadłościowego wraz z możliwością zawarcia układu jest jedyną drogą na utrzymanie 

miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorstwa. Spółka stoi na progu nowego rozdziału swej działalności 

wiedząc, że najbliższe dwa lata to okres zarówno bardzo trudny jak i dający wielkie możliwości.    

Ostatnie cztery miesiące 2012r. działalności Spółki, pod nowym kierownictwem, nie były okresem 

wyczekiwania, lecz jest to okres bardzo ważnych decyzji i działań, które zahamowały rosnące koszty 

działalności a tym samym pogarszały i tak trudną sytuację ekonomiczno - finansową. Restrukturyzacja 

finansowa, dotyczyć będzie przede wszystkim renegocjacji umów kredytowych z podmiotami 

finansującymi jako wierzycielami zabezpieczonymi na majątku przedsiębiorstwa, poukładaniu relacji  

z wierzycielami publiczno - prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ZUS-u jako największego 

wierzyciela oraz podjęcia negocjacji z byłymi pracownikami i wierzycielami handlowymi w zakresie 

ustalenia harmonogramu spłat należności. Restrukturyzacja dotyczyć będzie również obszaru 

organizacyjnego przedsiębiorstwa. W dużym stopniu sprowadzi się ona do zoptymalizowania stanu 

osobowego we wszystkich obszarach działalności, tak aby w sposób optymalny dostosowany został 
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poziom zatrudnienia do prowadzonej skali działalności. Trzecim z głównych obszarów restrukturyzacji 

jest obszar majątkowy, który posiada aktualnie pewne rezerwy i niedostosowania.  

ZZaassaaddnnoośśćć  ooggłłoosszzeenniiaa  uuppaaddłłoośśccii  zz  mmoożżlliiwwoośścciiąą  zzaawwaarrcciiaa  uukkłłaadduu..  

Stan zobowiązań na dzień 31 października 2012 roku wynosiła 8.083.613,20 PLN w tym zobowiązania 

krótkoterminowe 5.283.771,80 PLN (przy czym stan zobowiązań handlowych wyrażony był kwotą – 

1.091.293,54 PLN oraz zobowiązań z tytułu: podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 

2.376.955,95 PLN).  

Wartość majątku obrotowego kształtowała się na poziomie 1.357.107,08 PLN. Wskaźnik płynności, 

który jest podstawowym wyznacznikiem wypłacalności spółki wynosi 25%. Standardy ekonomiczne 

wymagają, aby wskaźnik  ten nie był mniejszy niż 120%.  

AKTYWA  PASYWA  

Majątek trwały 8 331 502,73 Kapitał własny 1 604 996,61 

Majątek obrotowy 1 357 107,08 Zobowiązania  i rezerwy 8 083 613,20 

Suma bilansowa 9 688 609,81 Suma bilansowa 9 688 609,81 

 

Bardzo wysoki stan zobowiązań przy sprzedaży spółki wynoszącej średnio miesięcznie w 2012r. około 

524.588 PLN sprawiał, iż spółka jest w stanie realizować swoje płatności dopiero po 320 dniach od ich 

zaciągnięcia tj. ok. 290 dni po terminie. 

Zobowiązania krótkoterminowe spółki stanowiły 55% sumy bilansowej. Oznacza to, że spółka                     

w znacznym stopniu utraciła niezależność finansową.  

Powyższa sytuacja doprowadziła, iż część wierzycieli Fabryki Maszyn Ożarów S.A. wystąpiła na drogę 

egzekucji sądowych. Wielu pracowników wystąpiło na drogę sądową w celu odzyskania zaległych 

wynagrodzeń oraz uzyskało prawomocne postanowienia w tym zakresie. Spółka otrzymała 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z powyższych tytułów, jak również prowadzone są 

postępowania Komorników Skarbowych z powodu niewywiązywania się Spółki z regulowania 

zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym. Łączna kwota zajęć komorniczych, jakimi obciążony 

jest rachunek wg stanu na dzień 23 listopada 2012 r. tj. na dzień złożenia wniosku wynosiła 

593.446,10PLN. Spodziewano się dalszych zajęć od pracowników, którzy posiadają prawomocne 

wyroki Sądu w zakresie wypłaty zaległych wynagrodzeń, a którzy jeszcze nie skierowali swych 

wniosków egzekucyjnych.  

Dodatkowo ZUS ustanowił hipoteki przymusowe na łączną wartość 921.804 PLN co przekroczyło 

wartość majątku, na którym ustanowione zostało niniejsze roszczenie /budynek biurowy/.  
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Podstawowi kontrahenci, bez których Fabryka nie jest w stanie prowadzić działalności produkcyjnej, 

wstrzymali dostawy towarów i materiałów niezbędnych do produkcji, jednak nie zaprzestali 

definitywnie i jednoznacznie współpracy. Rozpoczęto rozmowy o możliwości spłaty zobowiązań                

w ratach np. poprzez płatności przy kolejnych partiach zamawianego materiału.  

Spółka dodatkowo posiadała ograniczone prawo do dysponowania majątkiem z uwagi na niespłacony 

kredyt inwestycyjny zaciągnięty na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2005r. w Banku PeKaO S.A., 

którego zabezpieczenie stanowi: 

- hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości 2.796.500 PLN na nieruchomości położonej                         

w Sobowie gm. Ożarów, dla której prowadzona jest KW nr KI1S/00082695/9   

- hipoteka łączna umowna kaucyjna w wysokości 1.437.401 PLN na nieruchomości położonej                      

w Sobowie gm. Ożarów, dla której prowadzona jest KW nr KI1S/00082695/9  

-   cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętych ww. księgami wieczystymi; 

- zastaw rejestrowy na trzech maszynach i urządzeniach na wartość wg wyceny biegłego 

rzeczoznawcy 2.620.500 PLN; 

- zastaw rejestrowy na nabytych maszynach i urządzeniach wraz z cesją na rzecz Banku z umowy 

ubezpieczenia tych maszyn; 

- weksel własny in balco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. 

 

Dodatkowo, ograniczone  prawo do dysponowania majątkiem wynika również z umowy pożyczki, 

jaka została zaciągnięta przez Fabrykę w dniu 21 grudnia 2011r. w Funduszu Pożyczkowym 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., której zabezpieczenie stanowi: 

- hipoteka łączna do kwoty 750.000 PLN na nieruchomości położonej w Sobowie gm. Ożarów, dla 

której prowadzona jest KW nr KI1S/00082695/9 i KI1S/00061689/1; 

- zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w FM Ożarów S.A. na łączną wartość wg stanu 

bilansowego na dzień 30.09.2012r. na kwotę 921.236.98 PLN 

- oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 

ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego.  

 

Dodatkowo upadłość Spółki na zasadach postępowania układowego okazała się  możliwa ze względu 

na istniejące realne moce produkcyjne zakładu, jak również podejmowane przez nowy Zarząd 

działania restrukturyzacyjne. W czwartym kwartale br. Fabryka prowadzi intensywne działania 

mające na celu utrzymanie i odbudowanie relacji z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskanie 

nowych rynków zbytu.  
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Wniosek o ogłoszenie upadłości układowych możliwością zawarcia układu jest zasadny z uwagi na 

utratę płynności Spółki, kumulację zajęć komorniczych /w tym także z tyt. zobowiązań publiczno – 

prawnych/, nawarstwione zaległości z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych, brak 

możliwości sprzedaży części majątku spółki na pokrycie części zobowiązań, jak również brak 

możliwości w perspektywie najbliższych kilku miesięcy terminowego regulowania bieżących 

zobowiązań Spółki. 

 

Spółka wskazała i podniosła, że istnieją określone w art. 14 Prawa upadłościowego i naprawczego 

przesłanki orzeczenia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.              

 

W ten sposób, wierzyciele uzyskają znacznie większe zaspokojenie swoich wierzytelności, niżby to 

nastąpiło w razie likwidacji majątku Spółki. 

Wierzytelności nie objęte układem.  

Istotną z punktu widzenia wniosku oraz upadłości z możliwością zawarcia układu jest grupa 

wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są na majątku dłużnika hipotekami oraz zastawami 

rejestrowymi, w szczególności banków, które udzieliły dłużnikowi kredytów na łączną sumę 

3.296.500 zł. /stan na 23.11.2012r. – 1.673.598/ Szczegółowe wykazy przedstawiamy                          

w załączniku do wniosku.  

W przedstawionych propozycjach restrukturyzacji zobowiązań, dłużnik proponuje swoim 

wierzycielom - jako całości - zaspokojenie wierzytelności na znacznie wyższym poziomie, jaki mogą 

uzyskać od syndyka w wyniku likwidacji majątku. 

 

Poza zaspokojeniem w 100% wszystkich wierzytelności nie objętych z mocy prawa układem, dłużnik 

proponuje zaspokojenie w znacznym stopniu wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są na 

jego majątku (bez względu na wartość przedmiotu zabezpieczenia). 

 

Wierzyciele, których wierzytelności podlegają z mocy prawa układowi, mogą liczyć  

na zaspokojenia w sumie 40% wysokości każdej z nich.  

 

Głównym źródłem nadwyżki przeznaczonej na spłatę wierzycieli będą planowane w kolejnych latach 

zyski. Dłużnik nie wyklucza również pozyskania dodatkowych, niezbędnych do sfinansowania 

wykonania układu, środków ze zbycia niektórych ruchomości. 
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Plan finansowy     
Strategiczne założenia do rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

Strategia rozwojowa przedsiębiorstwa budowana jest w oparciu o wiedzę, że Fabryka Maszyn 

Ożarów S.A. jest na ryku lokalnym znaczącą firmą specjalizującą się w produkcji elementów                              

i konstrukcji stalowych. Skala działania firmy pozwala zarówno aktualnie jak i w przyszłości na 

skuteczne konkurowanie zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Wielkość                            

i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pozwala by Spółka samodzielnie lub w niewielkiej 

kooperacji podejmowała się poważnych i złożonych technologicznie kontraktów. Niezbędnym 

elementem wizji dalszego funkcjonowania jest konieczność, w sytuacji pozytywnych rozstrzygnięć 

upadłościowych, podejmowanie działań zmierzających do odnowienia parku maszynowego, a tym 

samym poważnych działań inwestycyjnych. Działania takie zostały określone jako priorytetowe, 

ponieważ pozwolą na zwiększenie konkurencyjności, samodzielności produkcji jak również 

zwiększenie skali oferowanych produktów.  

Aby zrealizować powyższy cel strategiczny, Spółka musi przeprowadzić działania restrukturyzacyjne 

zmierzające do ustabilizowania operacyjnej i finansowej sytuacji przedsiębiorstwa.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że elementem koniecznym do osiągnięcia celu 

strategicznego jest racjonalizacja kosztów oraz uporządkowanie wybranych spraw organizacyjno - 

finansowych, które wpływają bezpośrednio na efektywność działania jak również postrzeganie firmy. 

Wdrażając program restrukturyzacji przedsiębiorstwo zamierza umocnić swoją pozycje poprzez 

zwiększenie portfela zamówień oraz większy udział w zakresie kooperacji z wybranymi 

kontrahentami. 

Nowym założeniem strategii firmy jest wdrożenie mechanizmów do szybkiego podejmowania działań 

w zakresie pozyskiwania zleceń oraz działań dostosowawczych. Przykładem skutków wdrażania takich 

mechanizmów jest szybkie pozyskiwanie dodatkowych zleceń dla dotychczasowych kooperantów.  

Słabe i mocne strony firmy. 
 

W związku z przeprowadzoną analizą strategii przedsiębiorstwa i wyborem powyżej sformułowanych 

celi strategicznych sformułowano następujące mocne i słabe strony Spółki: 

Mocne strony: 

 rozpoznawalny Brand rynkowy; 

 doświadczenie w prowadzonej działalności operacyjnej; 

 sprawdzona i posiadająca odpowiednie kwalifikacje kadra; 

 wystarczające wyposażenie techniczne dostosowane do skali zamówień. 
Słabe strony: 

 obciążenie zbędnymi aktywami; 

 nieoptymalny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 

 zbyt niska dywersyfikacja zleceniodawców; 
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Założenia do programu restrukturyzacji. 

 
Głównymi założeniami jakimi kierował się Zarząd podejmując decyzję o złożeniu przedmiotowego 
wniosku o zawarcie postępowania upadłościowego w układzie było: 

 utrzymanie działalności produkcyjnej Spółki; 

 zapewnić miejsca pracy; 

 zabezpieczenie wierzycieli w ramach akcjonariatu oraz wierzycieli rynku NC 

 chęć minimalizowania strat wierzycieli handlowych 

 odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie oferowanych produktów. 
 

Przesłankami jakie zdecydowały o złożeniu wniosku były w szczególności: 

 wysoki poziom zobowiązań w każdym obszarze tj. pracowniczych, handlowych, publiczno-
prawnych jak i wierzytelności instytucji finansowych /banki wraz z funduszem 
pożyczkowym/; 

 utrata płynności powodująca brak terminowej spłaty zobowiązań.  

 
Analiza procesu pozyskiwania zamówień i produkcji. 
Przeprowadzono wstępną analizę procesu pozyskiwania zamówień. W jej wyniku stwierdzono, że 
Spółka musi zwiększyć liczbę pozyskanych zamówień zarówno od dotychczasowych zleceniodawców 
ale przede wszystkim pozyskiwać nowych bądź utraconych partnerów handlowych. Nie wyklucz się 
również brania udziału w pracach jako kooperant lub podwykonawca, ale zwrócono uwagę, że takie 
działania mogą wiązać się z większym ryzykiem operacyjnym jak i płynności finansowej ze względu na 
wydłużoną drogę środków od zamawiającego do podwykonawcy.  
Ponadto stwierdzono, że aby poprawić proces pozyskiwania zamówień, należy kłaść bardzo duży 
nacisk na terminowość udzielanych odpowiedzi w zakresie potwierdzania przyjęcia do realizacji 
przesyłanych zamówień jak i zapytań ofertowych. Związane jest to z podniesieniem efektywności                    
w biurze technologicznym, które decyduje o właściwym wyszacowaniu oferty. W związku z licznymi 
zapytaniami w języku niemieckim jak i angielskim, kładzie się większy nacisk na jakość kadry                          
w zespole handlowym oraz konieczność podnoszenia ich kwalifikacji.  
Dodatkowo Spółka wdraża ścisłe przestrzeganie procesów kontrolingowych w trakcie realizacji zadań. 
Koniecznym i nieodzownym elementem rozpatrywania złożonych i przyjętych do realizacji zamówień 
będzie opracowanie znowelizowanego i zmodernizowanego budżetu produktu oraz konsekwentne 
przestrzeganie przyjętych norm i reżimu technologicznego.  
Bardzo ważnym wydarzeniem w zakresie zmiany dotychczasowego sposobu pozyskiwania zleceń jest 
zakup w grudniu 2012r. spółki o nazwie Klinika Finansowa S.A. z docelową nazwą FM Logistyka S.A. 
Jest to podmiot w 100% zależny od Fabryki Maszyn Ożarów S.A., którego celem będzie pozyskiwanie 
nowych zamówień oraz organizowanie działań w zakresie współpracy  z podmiotami zewnętrznymi 
mogącymi być dodatkowym źródłem zleceń i kontraktów. Nałożone na spółkę zależną ograniczenia 
organizacyjne sprawiają, iż nie będzie ona podmiotem znacząco kosztotwórczym, a ewentualne zyski 
i tak będą transferowane do spółki "matki".  
Rozwiązanie takie przyczyni się do odbudowania wizerunkowego FM Ożarów S.A. jak również pozwoli 
na pozyskanie niezbędnych źródeł finansowania zewnętrznego, na wzmocnienie produkcji w 
pierwszym półroczu 2013r. Jako ewentualne źródła finansowania w chwili obecnej rozpatrywane są 
pożyczki - zarówno od właściciela większościowego, innego podmiotu jak i factoring. Rozwiązanie 
takie jest zatem działaniem przemyślanym, pozwalającym w szybkim tempie zasilić Spółkę w finanse, 
a tym samym osiągnąć oczekiwany poziom produkcji.   

 
Restrukturyzacja działu finansowo - księgowego. 
W wyniku przeprowadzonej analizy struktury organizacyjnej poszczególnych działów stwierdzono, że 
zmian wymaga struktura zarządzania działem finansowo - księgowym. Planowane zmiany mają na 



str. 9 
 

celu podniesienie efektywności funkcjonowania tego działu oraz wypracowanie szybkiej i bardziej 
efektywnej ścieżki współpracy pomiędzy działem finansowo - księgowym a działem sprzedaży. 
Ponadto rozpoczęto prace zmierzające do wprowadzenia narzędzi do lepszej bieżącej oceny 
realizowanych przez Spółkę kontraktów celem szybkiego reagowania na ewentualne negatywne 
zjawiska cenowo - kosztowe. Od września 2012r. testowany jest nowoczesny system wiążący 
posiadany system księgowy z nakładką pozwalającą w ujednolicony sposób prezentować dane 
zarządcze. 
 
Działania organizacyjne. 
 
W ramach podjętych i realizowanych działań naprawczych od kwietnia  rozpoczęto obniżanie kosztów 
poprzez zmniejszenie zatrudnienia z 128 osób do 58 osób na koniec roku 2012.  
Ograniczono powierzchnię produkcyjną, dostosowując ją jednocześnie do potrzeb bieżącej produkcji, 
a tym samym poprawiając logistykę procesów produkcyjnych. 
W ramach redukcji kosztów wyłączono z eksploatacji halę produkcyjną, której stan techniczny nie 
pozwalał na dalsze prowadzenie procesów produkcyjnych, co również ma odzwierciedlenie                           
w wysokości zobowiązań publiczno-prawnych. 
Podjęto działania mające na celu pozyskanie nowych zamówień od klientów którzy w roku 2012r. 
ograniczyli współpracę ze Spółką. Podjęte działania zaowocowały bądź to bezpośrednio złożonymi 
zamówieniami jak również deklaracjami współpracy w 2013r. 
Stanowisko o możliwości zawarcia układu oparte jest na istnieniu zapotrzebowania  na produkty FMO 
Ożarów na rynku oraz możliwości uregulowania należności w znaczącym stopniu z wierzycielami                      
i utrzymanie stanowisk pracy w regionie FMO Ożarów.  
Zarząd opiera swój plan restrukturyzacji na stworzeniu nowej grupy klientów, której produkty są                   
w większym stopniu przetworzone gwarantują uzyskanie marży na poziomie 30%. Prowadzone są 
również rozmowy z klientami o możliwości produkcji  z materiału powierzonego.  

 
Działania restrukturyzacyjne zobowiązań finansowych. 
Podstawowe założenia do jakich sprowadza sie restrukturyzacja zobowiązań finansowych to 
rozpoczęcie rozmów zarówno z wierzycielami zabezpieczonymi na majątku Spółki jak i pozostałymi,      
w zakresie nowego rozterminowania posiadanych zobowiązań.  
Generalnie kierowano się zasadą, iż rozpoczęcie spłat zobowiązań mogłoby sie rozpocząć nie 
wcześniej niż w drugiej połowie 2013r. Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość rozpoczęcia 
spłat kapitałowych od początku 2014r., ale ze względu na mała realność takiego rozwiązania 
stanowisko takie w niniejszym materiale nie jest prezentowane.  
Do najbardziej istotnych zobowiązań należą: 

 przywrócenie do obsługi wraz z nowym harmonogramem spłat kredytu inwestycyjnego                      
w Banku PeKaO S.A.; 

 przywrócenie do obsługi wraz z nowym harmonogramem spłat pożyczki obrotowej 
zaciągniętej w Świętokrzyskim Funduszu Pożyczkowym; 

 ustalenie harmonogramu, wraz z jednoczesna redukcją zadłużenia w ZUS. 
Dodatkowo istotną grupę wierzycieli stanowią podmioty o charakterze publiczno - prawnym                           
z największym wierzycielem jakim jest Urząd Miasta w Ożarowie /zobowiązania z tytułu 
niezapłaconego podatku od nieruchomości./  
Zobowiązania pracownicze powstałe jako niezapłacone wynagrodzenie lub odprawy, również będą 
stanowiły przedmiot negocjacji i będą mogły być według propozycji obsługiwane nie wcześniej niż                  
w drugiej połowie br. 
Spółka zakłada możliwość, w szczególności do instytucji finansowych możliwość kapitalizacji części 
odsetek z możliwością częściowej ich redukcji. 
Wyniki założonych działań zostały ujęte w załączniku jako rachunek wyników oraz bilans na lata 2013-
2020. 
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 Szanse i zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji programu. 

 
Szanse dla Spółki, które wynikają z proponowanego programu restrukturyzacji oraz uwarunkowań 
rynkowych: 

 zwiększenie efektywności działania - zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i finansowym - 
wynikające z koncentracji na wybranych zleceniodawcach lub segmentach rynku; 

 wykorzystanie przewagi konkurencyjnej w produkcji wyrobów i konstrukcji stalowych, 
poprzez posiadanie rezerw kosztowych mogących podnieść konkurencyjność oferowanych 
produktów; 

 poprawa rentowności będąca konsekwencją programu redukcji kosztów; 
 
Generalnymi zagrożeniami, które obecnie występują niezależnie od przyjętej strategii są następujące 
problemy: 

 utrata płynności bieżącej oraz brak wiarygodności kredytowej Spółki zarówno wobec 
instytucji finansowych jak i parterów handlowych; 

 możliwość przejściowego wystąpienia problemów z zachowaniem dodatniej rentowności na 
wybranych produktach; 

 konieczność walki rynkowej z istniejącymi oraz nowymi konkurentami /zwłaszcza małymi 
jednoosobowymi podmiotami o niskich kosztach produkcji/. 

 

Podstawowe wielkości ekonomiczne 

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
8.983.228,15 zł. Rachunek zysków i strat obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 
grudnia 2012 roku i wykazuje stratę netto w wysokości 3.969.528,27 zł. Rachunek przepływów 
pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuje ujemną 
zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie 2.437,46 zł. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 
własnym za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuje zmniejszenie 
funduszy własnych o kwotę 3.405.461,66 zł. 
 
Przychody ze sprzedaży produktów w badanym roku obrotowym były o 66,8% niższe niż w roku 
poprzednim, przy kosztach sprzedaży niższych o 49,1%. Przyniosło to stratę brutto na sprzedaży                      
w wysokości 1.550.030,61 zł, przy zysku w roku poprzednim w wysokości 1.561.990,45 zł. Całkowita 
strata ze sprzedaży w badanym roku obrotowym wyniosła 3.158.370,67 zł, przy stracie za rok 
poprzedni w wysokości 251.890,10 zł. 
Dynamika pozostałych przychodów operacyjnych była dużo niższa niż pozostałych kosztów 
operacyjnych. Przychody te zmniejszyły się o 28,2%, podczas gdy koszty wzrosły o ponad 1.000%. 
Spowodowane to było głównie większą wartością rezerw zawiązanych w 2012 roku, niż rozwiązanych 
za lata poprzednie. Pozostała działalność operacyjna przyniosła stratę w wysokości 451.942,11 zł. 
Przychody finansowe, głównie z odpisania nie zrealizowanych kosztów finansowych, wzrosły                       
o 204.740,59 zł. w porównaniu do 2011 roku, przy kosztach finansowych poniesionych w podobnej 
wysokości jak w roku poprzednim. Działalność finansowa wygenerowała ujemny wynik finansowy               
w wysokości 359.215,49 zł.  
 
Wszystkie powyższe czynniki przyniosły Jednostce stratę w 2012 roku w wysokości 3.969.528,27 zł 
(przy zysku netto za 2011 rok w wysokości 441.228,32 zł.). 
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5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Spółka sporządziła zestawienie zmian w kapitale 
własnym zamykające się ich ujemną zmianą o kwotę 3.405.461,66 złotych.  
 
6. Informacja dotycząca zobowiązań o charakterze publiczno - prawnym Spółki. 
 
Kwota zobowiązań publiczno - prawnych wykazana wg stanu na 31 grudnia 2012r. wyniosła 
2.642.792,56 zł.  Są to głownie zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku od nieruchomości                           
i PEFRON oraz odsetek od tych zobowiązań.  
 
7. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki. 
 
W celu wykorzystania posiadanego majątku jak i możliwości produkcyjnych co w konsekwencji 
powinno pozwolić na dalsze funkcjonowanie Spółki jest w szczególności:  

 podejmowanie dalszych działań mających na celu doprowadzenie do zawarcia układu                       
z wierzycielami w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego z możliwością 
zawarcia układu; 

 odbudowanie relacji z dotychczasowymi Klientami Spółki; 

 pozyskanie nowych obszarów rynku w celu dywersyfikacji prowadzonej produkcji oraz firm 
współpracujących; 

 intensyfikacja działań marketingowo - promocyjnych; 

 restrukturyzacja posiadanego parku maszynowego; 

 opracowanie i wdrożenie długofalowego planu działania w zakresie unowocześnienia 
stosowanych technologii i usprzętowienia. 

 
 
Sobów, dnia 20 maja 2013r.  
 
 
          

                              Roland Janocha 
              /właściwe podpisy w oryginale/ 

         ........................................... 
                      /Prezes Zarządu/ 
 
 
 


