RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. W ROKU 2007
Zgodnie z treĞcią § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.
przyjĊtego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
WartoĞciowych w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 r. oraz działając na podstawie Uchwały nr
1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. Zarządu Giełdy Papierów WartoĞciowych w Warszawie
S.A., Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
(dalej:„Spółka” lub „FORTE”) przekazuje raport dotyczący stosowania przez SpółkĊ w roku
2007 zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach
publicznych 2005”.
A) WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ
EMITENTA STOSOWANE WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOĝCI I
PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB
SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄû EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA
DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄû, BY ZMNIEJSZYû
RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOĝCI
W roku 2007 Spółka nie przestrzegała nastĊpujących zasad:
Zasada nr 27
„Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno byü ustalane na podstawie przejrzystych
procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno byü godziwe, lecz nie powinno stanowiü istotnej
pozycji kosztów działalnoĞci spółki ani wpływaü w powaĪny sposób na jej wynik finansowy.
Powinno teĪ pozostawaü w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna
wysokoĞü wynagrodzeĔ wszystkich, a takĪe indywidualna kaĪdego z członków rady
nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna byü ujawniana w
raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania”.
Spółka w raporcie rocznym ujawnia łączną i indywidualną wysokoĞü wynagrodzeĔ
wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Spółka publikuje informacje o indywidualnej
wysokoĞci wynagrodzeĔ kaĪdego z Członków Rady Nadzorczej, poniewaĪ jest to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa.
Spółka stosuje zasady dotyczące ustalania wynagrodzeĔ Członków Rady Nadzorczej,
odpowiedni zapis znajduje siĊ w §7 Regulaminu Rady Nadzorczej.
Zasada nr 28
„Rada Nadzorcza powinna działaü zgodnie ze swym regulaminem, który powinien byü
publicznie dostĊpny. Regulamin powinien przewidywaü powołanie co najmniej dwóch
komitetów audytu oraz wynagrodzeĔ. W skład komitetu audytu powinno wchodziü co najmniej
dwóch członków niezaleĪnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i
doĞwiadczenie w zakresie rachunkowoĞci i finansów. Zadania komitetów powinien
szczegółowo okreĞlaü regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składaü Radzie
Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalnoĞci. Sprawozdania te spółka powinna
udostĊpniü akcjonariuszom”.
W związku z faktem, iĪ Rada Nadzorcza Spółki składa siĊ z szeĞciu członków (w tym piĊciu
członków niezaleĪnych), Spółka nie widzi koniecznoĞci wyodrĊbniania w strukturze Rady
dodatkowych komitetów, albowiem jest to problematyka, którą zajmuje siĊ bezpoĞrednio cała
Rada Nadzorcza w ramach bieĪącej działalnoĞci.
Rada Nadzorcza posiada stosowny Regulamin, którego treĞü jest zamieszczana na stronie
internetowej Spółki.

1

Zasada nr 39
„Łączna wysokoĞü wynagrodzeĔ wszystkich, a takĪe indywidualna kaĪdego z członków
zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna byü ujawniana w
raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. JeĪeli wysokoĞü
wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie siĊ od siebie róĪni, zaleca siĊ
opublikowanie stosownego wyjaĞnienia”.
Spółka ujawnia w raporcie rocznym łączną i indywidualną wysokoĞü wynagrodzeĔ
wszystkich Członków Zarządu. Zobowiązanie to wynika z aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.
Zasada nr 43
„Wybór podmiotu pełniącego funkcjĊ biegłego rewidenta powinien byü dokonany przez radĊ
nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie
po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu
audytu. Dokonanie przez radĊ nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niĪ
rekomendowany przez komitet audytu powinno zostaü szczegółowo uzasadnione. Informacja
na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem
powinna byü zawarta w raporcie rocznym”.
W związku z nieprzyjĊciem przez SpółkĊ Zasady Nr 28, wybór biegłego rewidenta nie
wymaga rekomendacji komitetu audytu. Zgodnie z dokumentami wewnĊtrznym Spółki
wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji
przez Zarząd Spółki.
B) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH
UPRAWNIEē ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONANIA
Sposób działania Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jego uprawnienia
oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonania okreĞlają nastĊpujące dokumenty:
1. Statut Spółki,
2. Regulamin Walnych ZgromadzeĔ,
3. Kodeks Spółek Handlowych.
Harmonogram prac przy organizacji Walnych ZgromadzeĔ planowany jest w taki sposób,
aby naleĪycie wywiązywaü siĊ z obowiązków wobec akcjonariuszy i umoĪliwiü im realizacjĊ
ich praw.
Walne Zgromadzenia zwoływane są poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad przekazywana
jest na rynek w formie raportu bieĪącego.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą wiĊkszoĞcią oddanych głosów, o ile nic
innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki. Za głos oddany uwaĪany jest głos
za lub przeciw uchwale.
Do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia zastrzeĪone zostały w Statucie decyzje
dotyczące:
- warunków i sposobu umorzenia akcji Spółki,
- warunków wydawania Ğwiadectw uĪytkowych w zamian za umorzone akcje,
- tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
- przeznaczenia kapitałów rezerwowych,
- przeznaczenia czystego zysku wypracowanego przez SpółkĊ.
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomoĞci, uĪytkowania
wieczystego, a takĪe udziału w nieruchomoĞci (decyzje w tych kwestiach zastrzeĪone są dla
Rady Nadzorczej Spółki).
Podczas obrad Walnych ZgromadzeĔ mogą byü obecni przedstawiciele mediów.
C) SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.

2

RADA NADZORCZA
Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu
Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w
Ostrowi Mazowieckiej.
Rada Nadzorcza składa siĊ z szeĞciu członków. Przewodniczącego Rady Nadzorczej
powołuje Walne Zgromadzenie. Rada wyznacza z poĞród siebie Wiceprzewodniczącego i w
miarĊ potrzeby sekretarza. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
PiĊciu członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie niezaleĪni.
W roku 2007 w skład Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wchodzili:
Członkowie niezaleĪni:
Zbigniew Sebastian - Przewodniczący Rady,
Witold Stanisław DzbeĔski,
Władysław Frasyniuk,
Marek Rocki,
Piotr Nadolski,
Członkowie zaleĪni:
Stanisław Krauz.
Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej naleĪy w szczególnoĞci podejmowanie uchwał
w sprawach dot.:
a) nabycia i zbycia nieruchomoĞci lub udziału w nieruchomoĞci, sprzedaĪy i
przeniesienia praw uĪytkowania nieruchomoĞci, obciąĪenie nieruchomoĞci,
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
b) zaciągania kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
c) udzielania porĊczeĔ na kwotĊ przekraczającą łącznie równowartoĞü 150.000
EURO,
d) przejmowania zobowiązaĔ osób trzecich,
e) przyjmowania i udzielania zastawu i innych zabezpieczeĔ, poza zastawem i
zabezpieczeniami związanymi ze zwykłą działalnoĞcią gospodarczą w wysokoĞci nie
przekraczającej łącznie równowartoĞü 150.000 EURO,
f) zawierania, rozwiązywania i zmiany umów dzierĪawy i innych umów tego rodzaju
jeĪeli zawierane są na okres dłuĪszy niĪ 3 lata oraz gdy roczny czynsz
dzierĪawny płacony przez SpółkĊ jest wyĪszy od równowartoĞci 150.000 EURO,
g) wydzierĪawienia przedsiĊbiorstwa lub jego czĊĞci,
h) nabycia i sprzedaĪy zakładów i filii Spółki,
i) sprzedaĪy czĊĞci lub całoĞci przedsiĊbiorstwa Spółki,
j) zezwolenia na udział pracowników w zyskach oraz przydzielania specjalnych
uprawnieĔ rentowych i emerytalnych,
k) ustalenia planu rocznego dla przedsiĊbiorstwa / w szczególnoĞci planów
inwestycyjnych i finansowych /, jak równieĪ planów strategicznych,
l) udzielania poĪyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotĊ
przekraczającą równowartoĞü 50.000 EURO.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają siĊ w miarĊ potrzeb, jednak nie rzadziej niĪ trzy
razy w roku obrotowym.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddaü swój głos na piĞmie z poĞrednictwem innego
Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moĪe takĪe podejmowaü uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu Ğrodków bezpoĞredniego porozumiewania siĊ na
odległoĞü. Uchwała jest waĪna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treĞci
projektu uchwały
W strukturze Radzie Nadzorczej Spółki nie wyodrĊbniono w dodatkowych komitetów. Cała
Rada Nadzorcza zajmuje siĊ bezpoĞrednio, w ramach bieĪącej działalnoĞci, problematyką
przewidzianą dla poszczególnych komitetów.
ZARZĄD
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Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa siĊ z jednego do piĊciu członków powoływanych
na wspólną kadencjĊ. LiczbĊ członków Zarządu okreĞla Rada Nadzorcza, która wybiera
takĪe Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Zarząd powoływany jest na
wspólną trzyletnią kadencjĊ.
Obecnie Zarząd Spółki składa siĊ z trzech osób:
Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu,
Jochen Horn – Członek Zarządu,
Robert Rogowski – Członek Zarządu (od dnia 1 lipca 2007 r.)
Do dnia 30 czerwca 2007 r. funkcjĊ Członka Zarządu Spółki pełnił Pan Andrzej Korzeb.
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd kieruje działalnoĞcią Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu działania Zarządu naleĪą wszelkie
sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeĪone do kompetencji innych
organów Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą wiĊkszoĞcią oddanych głosów. W
przypadku równoĞci głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Do składania oĞwiadczeĔ woli i zaciągania zobowiązaĔ w imieniu spółki uprawnieni są:
Prezes samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie, jeden z członków Zarządu łącznie z
prokurentem.
D) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW
KONTROLI WEWNĉTRZENEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO
PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAē FINASOWYCH
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowoĞci Spółki zgodnie z Ustawą z
dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z póĨn. zm.) oraz za
system kontroli wewnĊtrznej i skutecznoĞü jego funkcjonowania w procesie sporządzania
sprawozdaĔ finansowych.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdaĔ finansowych i raportów
okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe.
Zarówno sprawozdania jednostkowe jak i skonsolidowane sporządzane są przez
pracowników działów controlingu i ksiĊgowoĞci pod kontrolą Głównego KsiĊgowego i
Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse Spółki.
Co miesiąc po zamkniĊciu ksiąg wĞród Członków Zarządu i kadry kierowniczej
dystrybuowane są raporty z informacjami pozwalającymi na analizĊ kluczowych danych
finansowych i wskaĨników operacyjnych. Organizowane są spotkania Zarządu z kadrą
kierowniczą w celu omówienia sytuacji Spółki w podziale na poszczególne piony i obszary
działalnoĞci.
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. prowadzi ksiĊgi rachunkowe w zintegrowanym systemie
SAP R/3, zgodnie z polityką rachunkową Spółki zatwierdzoną przez Zarząd opartą na
MiĊdzynarodowych Standardach RachunkowoĞci.
Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójnoĞü zapisów operacji w
ksiĊgach oraz kontrolĊ pomiĊdzy ksiĊgami główną i pomocniczymi. Wysoka elastycznoĞü
systemu pozwala na jego bieĪące dostosowywanie do zmieniających siĊ zasad
rachunkowoĞci lub innych norm prawnych.
DostĊp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest
odpowiednimi uprawnieniami upowaĪnionych pracowników wyłącznie w zakresie
wykonywanych przez nich obowiązków.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po zasiĊgniĊciu opinii Zarządu spółki.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezaleĪnemu badaniu oraz
przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora
kierownictwu Spółki na spotkaniach podsumowujących.

4

