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RAPORT DOTYCZ�CY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
PRZEZ FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. W ROKU 2007 

Zgodnie z tre�ci� § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 
przyj�tego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 r. oraz działaj�c na podstawie Uchwały nr 
1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. Zarz�du Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie 
S.A., Zarz�d FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib� w Ostrowi Mazowieckiej 
(dalej:„Spółka” lub „FORTE”) przekazuje raport dotycz�cy stosowania przez Spółk� 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 OKOLICZNO�CI I 
PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB 
SPÓŁKA ZAMIERZA USUN�� EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA 
DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJ��, BY ZMNIEJSZY�  
RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA  DANEJ ZASADY W PRZYSZŁO�CI 

W roku 2007 Spółka nie przestrzegała nast�puj�cych zasad: 

Zasada nr 27 
„Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno by� ustalane na podstawie przejrzystych 
procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno by� godziwe, lecz nie powinno stanowi� istotnej 
pozycji kosztów działalno�ci spółki ani wpływa� w powa�ny sposób na jej wynik finansowy. 
Powinno te� pozostawa� w rozs�dnej relacji do wynagrodzenia członków zarz�du. Ł�czna 
wysoko�� wynagrodze� wszystkich, a tak�e indywidualna ka�dego z członków rady 
nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna by� ujawniana w 
raporcie rocznym wraz z informacj� o procedurach i zasadach jego ustalania”. 

Spółka w raporcie rocznym ujawnia ł�czn� i indywidualn� wysoko�� wynagrodze�
wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Spółka publikuje informacje o indywidualnej 
wysoko�ci wynagrodze� ka�dego z Członków Rady Nadzorczej, poniewa� jest to wymagane 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
Spółka stosuje zasady dotycz�ce ustalania wynagrodze� Członków Rady Nadzorczej, 

odpowiedni zapis  znajduje si� w §7 Regulaminu Rady Nadzorczej. 

Zasada nr 28 
„Rada Nadzorcza powinna działa� zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by�
publicznie dost�pny. Regulamin powinien przewidywa� powołanie co najmniej dwóch 
komitetów audytu oraz wynagrodze�. W skład komitetu audytu powinno wchodzi� co najmniej 
dwóch członków niezale�nych oraz przynajmniej jeden posiadaj�cy kwalifikacje i 
do�wiadczenie w zakresie rachunkowo�ci i finansów. Zadania komitetów powinien 
szczegółowo okre�la� regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składa� Radzie 
Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalno�ci. Sprawozdania te spółka powinna 
udost�pni� akcjonariuszom”. 

W zwi�zku z faktem, i� Rada Nadzorcza Spółki składa si� z sze�ciu członków (w tym pi�ciu 
członków niezale�nych), Spółka nie widzi konieczno�ci wyodr�bniania w strukturze Rady 
dodatkowych komitetów, albowiem jest to problematyka, któr� zajmuje si� bezpo�rednio cała 
Rada Nadzorcza w ramach bie��cej działalno�ci. 
Rada Nadzorcza posiada stosowny Regulamin, którego tre�� jest zamieszczana na stronie 
internetowej Spółki. 
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Zasada nr 39 
„Ł�czna wysoko�� wynagrodze� wszystkich, a tak�e indywidualna ka�dego z członków 
zarz�du w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna by� ujawniana w 
raporcie rocznym wraz z informacj� o procedurach i zasadach jego ustalania. Je�eli wysoko��
wynagrodzenia poszczególnych członków zarz�du znacznie si� od siebie ró�ni, zaleca si�
opublikowanie stosownego wyja�nienia”. 

Spółka ujawnia w raporcie rocznym ł�czn� i indywidualn� wysoko�� wynagrodze�
wszystkich Członków Zarz�du. Zobowi�zanie to wynika z aktualnie obowi�zuj�cych 
przepisów prawa. 

Zasada nr 43 
„Wybór podmiotu pełni�cego funkcj� biegłego rewidenta powinien by� dokonany przez rad�
nadzorcz� po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie 
po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawieraj�cej rekomendacje komitetu 
audytu. Dokonanie przez rad� nadzorcz� lub walne zgromadzenie innego wyboru ni�
rekomendowany przez komitet audytu powinno zosta� szczegółowo uzasadnione. Informacja 
na temat wyboru podmiotu pełni�cego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem 
powinna by� zawarta w raporcie rocznym”. 

W zwi�zku z nieprzyj�ciem przez Spółk� Zasady Nr 28, wybór biegłego rewidenta nie 
wymaga rekomendacji komitetu audytu. Zgodnie z dokumentami wewn�trznym Spółki 
wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji 
przez Zarz�d Spółki. 

B) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH 
UPRAWNIE� 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 okre�laj� nast�puj�ce dokumenty: 

1. Statut Spółki, 
2. Regulamin Walnych Zgromadze�, 
3. Kodeks Spółek Handlowych. 

Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadze� planowany jest w taki sposób, 
aby nale�ycie wywi�zywa� si� z obowi�zków wobec akcjonariuszy i umo�liwi� im realizacj�
ich praw. 
Walne Zgromadzenia zwoływane s� poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze 
S�dowym i Gospodarczym. Informacja o terminie, miejscu i porz�dku obrad przekazywana 
jest na rynek w formie raportu bie��cego. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� oddanych głosów, o ile nic 
innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki. Za głos oddany uwa�any jest głos 
za lub przeciw uchwale.  
Do wył�cznej decyzji Walnego Zgromadzenia zastrze�one zostały w Statucie decyzje 
dotycz�ce: 
- warunków i sposobu umorzenia akcji Spółki, 
- warunków wydawania �wiadectw u�ytkowych w zamian za umorzone akcje, 
- tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych, 
- przeznaczenia kapitałów rezerwowych, 
- przeznaczenia czystego zysku wypracowanego przez Spółk�.  
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania 
wieczystego, a tak�e udziału w nieruchomo�ci (decyzje w tych kwestiach zastrze�one s� dla 
Rady Nadzorczej Spółki). 
Podczas obrad Walnych Zgromadze� mog� by� obecni przedstawiciele mediów. 
C) SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZ�DZAJ�CYCH I 

NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW. 
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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 siedzib� w 
Ostrowi  Mazowieckiej.  
Rada Nadzorcza składa si� z sze�ciu członków. Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
powołuje Walne Zgromadzenie. Rada wyznacza z po�ród siebie Wiceprzewodnicz�cego i w 
miar� potrzeby sekretarza. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 
Pi�ciu członków Rady Nadzorczej stanowi� członkowie niezale�ni. 
W roku 2007 w skład Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wchodzili: 
Członkowie niezale�ni: 
Zbigniew Sebastian  - Przewodnicz�cy Rady, 
Witold Stanisław Dzbe�ski, 
Władysław Frasyniuk, 
Marek Rocki, 
Piotr Nadolski, 
Członkowie zale�ni: 
Stanisław Krauz. 
Do wył�cznych kompetencji Rady Nadzorczej nale�y w szczególno�ci podejmowanie uchwał 
w sprawach dot.: 

a) nabycia i zbycia nieruchomo�ci lub udziału w nieruchomo�ci, sprzeda�y i 
przeniesienia praw u�ytkowania nieruchomo�ci, obci��enie nieruchomo�ci, 
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na maj�tku Spółki, 

b) zaci�gania kredytów wykraczaj�cych poza plan finansowy Spółki, 
c) udzielania por�cze� na kwot� przekraczaj�c� ł�cznie równowarto�� 150.000            

EURO, 
d) przejmowania zobowi�za� osób trzecich, 
e) przyjmowania i udzielania zastawu i innych zabezpiecze�, poza zastawem i 

zabezpieczeniami zwi�zanymi ze zwykł� działalno�ci� gospodarcz� w wysoko�ci nie 
przekraczaj�cej ł�cznie równowarto�� 150.000 EURO, 

f) zawierania, rozwi�zywania i zmiany umów dzier�awy i innych umów tego rodzaju 
             je�eli zawierane s� na okres dłu�szy ni� 3 lata oraz gdy roczny czynsz  
             dzier�awny płacony przez Spółk� jest wy�szy od równowarto�ci 150.000 EURO, 

g) wydzier�awienia przedsi�biorstwa lub jego cz��ci, 
h) nabycia i sprzeda�y zakładów i filii Spółki, 
i) sprzeda�y cz��ci lub cało�ci przedsi�biorstwa Spółki, 
j) zezwolenia na udział pracowników w zyskach oraz przydzielania specjalnych  

             uprawnie� rentowych i emerytalnych, 
k) ustalenia planu rocznego dla przedsi�biorstwa / w szczególno�ci planów  

            inwestycyjnych i finansowych /, jak równie� planów strategicznych, 
l) udzielania po�yczek poza zwykłym obrotem towarowym na ł�czn� kwot�     

przekraczaj�c� równowarto�� 50.000 EURO. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj� si� w miar� potrzeb, jednak nie rzadziej ni� trzy 
razy w roku obrotowym.  
Członkowie Rady Nadzorczej mog� odda� swój głos na pi�mie z po�rednictwem innego 
Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo�e tak�e podejmowa� uchwały w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na 
odległo��. Uchwała jest wa�na, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o tre�ci 
projektu uchwały 
W strukturze Radzie Nadzorczej Spółki nie wyodr�bniono w dodatkowych komitetów. Cała 
Rada Nadzorcza zajmuje si� bezpo�rednio, w ramach bie��cej działalno�ci, problematyk�
przewidzian� dla poszczególnych komitetów. 

ZARZ�D
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Zarz�d Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz 
Regulaminu Zarz�du FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib� w Ostrowi Mazowieckiej.  
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarz�d składa si� z jednego do pi�ciu członków powoływanych 
na wspóln� kadencj�. Liczb� członków Zarz�du okre�la Rada Nadzorcza, która wybiera 
tak�e Prezesa Zarz�du oraz pozostałych Członków Zarz�du. Zarz�d powoływany jest na 
wspóln� trzyletni� kadencj�.  
Obecnie Zarz�d Spółki składa si� z trzech osób: 
Maciej Formanowicz – Prezes Zarz�du, 
Jochen Horn – Członek Zarz�du, 
Robert Rogowski – Członek Zarz�du (od dnia 1 lipca 2007 r.) 
Do dnia 30 czerwca 2007 r. funkcj� Członka Zarz�du Spółki pełnił Pan Andrzej Korzeb. 
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarz�d kieruje działalno�ci� Spółki i reprezentuje j� na zewn�trz. 
Pracami Zarz�du kieruje Prezes Zarz�du. Do zakresu działania Zarz�du nale�� wszelkie 
sprawy zwi�zane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrze�one do kompetencji innych 
organów Spółki. Uchwały Zarz�du zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� oddanych głosów. W 
przypadku równo�ci głosów decyduje głos Prezesa Zarz�du. 
Do składania o�wiadcze� woli i zaci�gania zobowi�za� w imieniu spółki uprawnieni s�: 
Prezes samodzielnie, dwóch członków Zarz�du ł�cznie, jeden z członków Zarz�du ł�cznie z 
prokurentem. 

D) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW 
KONTROLI WEWN�TRZENEJ I ZARZ�DZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO 
PROCESU SPORZ�DZANIA SPRAWOZDA� FINASOWYCH 

Zarz�d Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowo�ci Spółki zgodnie z Ustaw� z 
dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z pó�n. zm.) oraz za 
system kontroli wewn�trznej i skuteczno�� jego funkcjonowania w procesie sporz�dzania 
sprawozda� finansowych. 
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozda� finansowych i raportów 
okresowych Spółki sprawuje Członek Zarz�du odpowiedzialny za sprawy finansowe. 
Zarówno sprawozdania jednostkowe jak i skonsolidowane sporz�dzane s� przez 
pracowników działów controlingu i ksi�gowo�ci pod kontrol� Głównego Ksi�gowego i 
Członka Zarz�du odpowiedzialnego za finanse Spółki. 
Co miesi�c po zamkni�ciu ksi�g w�ród Członków Zarz�du i kadry kierowniczej 
dystrybuowane s� raporty z informacjami pozwalaj�cymi na analiz� kluczowych danych 
finansowych i wska�ników operacyjnych. Organizowane s� spotkania Zarz�du z kadr�
kierownicz� w celu omówienia sytuacji Spółki w podziale na poszczególne piony i obszary 
działalno�ci. 
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. prowadzi ksi�gi rachunkowe w zintegrowanym systemie 
SAP R/3, zgodnie z polityk� rachunkow� Spółki zatwierdzon� przez Zarz�d opart� na 
Mi�dzynarodowych Standardach Rachunkowo�ci. 
Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójno�� zapisów operacji w 
ksi�gach oraz kontrol� pomi�dzy ksi�gami główn� i pomocniczymi. Wysoka elastyczno��
systemu pozwala na jego bie��ce dostosowywanie do zmieniaj�cych si� zasad 
rachunkowo�ci lub innych norm prawnych.  
Dost�p do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest 
odpowiednimi uprawnieniami upowa�nionych pracowników wył�cznie w zakresie 
wykonywanych przez nich obowi�zków. 
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po zasi�gni�ciu opinii Zarz�du spółki. 
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegaj� niezale�nemu badaniu oraz 
przegl�dowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane s� przez audytora 
kierownictwu Spółki na spotkaniach podsumowuj�cych. 


