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Działając na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w publikacji
skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku w Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym
Sprawozdaniu Finansowym za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku wystąpił błąd w zakresie
prezentacji całkowitego dochodu ogółem, sumy bilansowej oraz wybranych składowych. Treść korygowanych
pozycji wraz z ich treścią po zmianie zostaje zaprezentowana w załączniku do niniejszego raportu.
W dniu 1 lipca Spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabyła 100% udziałów w jednostce Cynkownia Wieluń Sp. z
o.o. Transakcja odbyła się pod wspólną kontrolą. Z uwagi na fakt, że transakcje rozliczenia połączenia pod
wspólna kontrolą nie zostały uregulowane przepisami MSSF, zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o rachunkowości
w zakresie nieuregulowanym przez MSR stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości. Ustawa o
rachunkowości dopuszcza stosowanie dwóch metod rozliczenia połączenia tj. metody nabycia i metody
łączenia udziałów. W opublikowanym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30
września 2015 roku dokonano rozliczenia połączenia Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółką Cynkownia
Wieluń (przejmowana) metodą łączenia udziałów. Zarząd uważa, że wybór tej metody rozliczenia połączenia
nie był jednak zasadny.
Kierując się treścią ekonomiczną transakcji oraz kryterium przydatności i wiarygodności danych
przedstawianych użytkownikom sprawozdania finansowego Zarząd podjął decyzję o zmianie metody
rozliczenia połączenia z metody łączenia udziałów na metodę nabycia. W ocenie Zarządu Spółki zastosowanie
metody nabycia w sposób właściwszy odzwierciedla wartości godziwe przejętych składników majątkowych na
dzień przejęcia kontroli przez Spółkę FAM Grupa Kapitałowa i ujawnia rzeczywistą wartość firmy przejętej
spółki Cynkownia Wieluń. Skutkiem zmiany decyzji Zarządu w zakresie metody rozliczenia połączenia jest
korekta danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 roku.
Publikacja raportu okresowego za III kwartał uwzględniającego korektę opisaną powyżej nastąpi w dniu
dzisiejszym.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

