
Ocena Rady Narlzorczej

z brdrnia sprrwozdzlia z'arządll z dzirłalności spólki

oraz sprawozdanla limnsowego F&bryki Obrabiarek RAFAMET SA ze 2013 r.

Niniejsza ocena stanowi w}?ełnięnie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z Kodeksu

Spółek Handlowych Ań. 382 $ 3'

Podstawę oceny stanowią:

_ sprawofdarie Zarządll z działalrcści spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET S.A. w

f0 l3  r . ,

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 r.

Bilans na dzień 31.l2.2013 r.,

_ Rachunek zysków i strat za okres od l.01.2013 r. do 3l.l2.2013 r.,

Zestawienia zmian w kapitale własnym za 2013 r.,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okes od 1.01'20l3 r' do 31.12.2013 r.,

Dodatkowe informacje i objaśnicnia'

_ opinia i rapon biegłego rewidenta z pżebiegu i rezultatów badania sprawozdania finan-

sowego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
_ Inne dokumelty przedłożoDe Radzie Nadzorczęj w trakcie roku obrotowego,
_ Informacje uzyskane od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokona}a wyboru biegłego rewidetrta do zbadania sprawozdania flnansowe-
go Spółki za rok 2013 uchwalą Nr 53NI]U20I3 z dnia 4 czerwca 20|3 r' (podjętą w tlybie
korespondencyjnym)' Badanie obowiązkowych sprawozdń finarrsowych Spółki powierzone

zostało firmie BDo Sp. z o.o' z siedzibąw Warszawie. nr ewidencji KIBR 3355.

1' Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2013 r. spółka osiągnęła ze swojej działahości zysk net.

to w kwocie 2.014 tys. f.

2. Poziom osiągniętęgo zysku netto jest niższy od wyniku roku poprzedniego o 55%. Rezul.

tat wypracowany pŹez spółkę charakteryzuje się wielkością macznie niższą od założonej

w P|anie tecbniczno-ekonomicznyn na rok 20l3 (kwota 4.500 tys. zl, czyli o około 55%).

Prognozy vuyników za 2013 r' nie zostały opublikowane, podczas posiedzeń Rady Nad-



zorczej Zarząd informortał człoŃów olganu o sq'oich przewidyu,aniach odnośnie trud-

ności osiągnięcia wyników w stosunku do przyjętego planu. analizo$'ał także niekorzyst-

ny wpłyrv braku kontraktacji i niektórych wplywów ze sprzedaiy oraz zmienności i ni-

skich kursó*'walut' Ryzyko kursorve b1.ło przez Zarzqd monitorowane i czaso''\''o zabez-

pieczane, W},cena kontraktów długotermino\\ych zawiera rozliczenie kursów krzyżowych

par rvalut w jakich były bądź będą roziiczane umowy zawarte z kontrahentami. Nadmienić

należy' że agregat netto Znacząco odbiegający od załoźonego budżefu, został uz,Yskany

przy niewiele niższych przychodach co rok \ł'cześniej. Można ocenić, że marżowość. n -

mo bardzo niekorzystnych urvarunkort,ań makroekonomicznych i biznesowych rv sekto-

rze. rł'którym działa Spółka. została utrz)nana na relatywnie dobrym poziomie' jednak

odbiegającym jeszcze od wvznaczonych celórv. Zdaniem Rady pozlt.ala to poz).tywnie

ocenić sprarvności zarządzar,ia spółką i umiejętności \\, dostosowaniu posiadanych przez

nią zasobórv do s}tuacji rynkowej segmentu. w którym Spółka operuje oIaZ s}tuacji ma-

koekonornicznej .

Is|otnymi elementami działań gospodalczych Spółki w 20l3 roku były:
. rozrvój rynkórr. sprzedaŹy w sltuacji ograniczenia rynlr.u B2B spowodowanego ogó1-

nośrviatorvą s1tuacj ą kryzvsorłą

. rac1onalizac1a zarządzania finansami Spółki w kontekście konserB.at}.wnej polityki in-

st).tucji finansujących podt]:lioty gospodarcze oraz występującym silnym umocnrenrem

złotęgo wobęc kosz}.ka walut. w których Spółka rozlicza swoje kontrakq',
r plowadzenie działań nakierowan'vch na sanację spółki zaleaej i doprowadzenie do

uzyskania pŹez nią trrvałej zdolności do funtricjonowania na ryntu' w tym finanso\ł'a-

nie Zespofu odlervni RĄFAMET Sp. z o'o' oraz Bybór Zarządu tego podmjotu.
. slałe utwierdzanie silnej pozycji rynko*'ej ploducenta obrabiarek w kraju i na srtiecie

oraz rczszetzan]e oferty produktorvej, co znajduje odzrtierciedlenie w za\,vańych kon-

traktach,
. kontynuacja budowy najrviększej w histolii spółki maszyny dla tureckiego kontrahen-

ta _ 1irmy AKDAS. PŹedmiotem umowy jest dostau.a przez Spółkę tokalko-frezarki

karuzelowej typu KCI 500/800 N oraz tokarko-frezarki karuzelowej typu KDC

800/1300 N' wraz z prz1laleŻlvmi do rnaszyn akcesoriami i \qposażeniem' Łącz1a

wartość prfedmiotu umorry rrynosi 5'300.000.00 EUR. tj. 2l ' 128.980.00 zł.



4.

5 .

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2013 r' sporządzone zostało

przez Zarząd Spólki w ustalonyrn przepisani terminie i zgodnie z obowia3ującym pra-

wem, w tym ziłłaszcza z Międfynalodow]'mi standardami Spnwozdawczości Fjnan.

sowej na podstawie decyzji WZArł 76/l/05 z dnia 17 czerwca 2005 r.

Sprawozdanie |rnansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach fgod-

nie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Ra-

chuŃowości (MSR)' Międzynarodowych Standardów Sprarvozdawczości Finansowej

(MssF)' a takżę na podstart'ie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachuŃowych.

Popra\łność sporządzenia sprawozdań' ich zgodności z księgami rachuŃow;mi, do-

kumentami i stanem faktycznym nie budzi fastrfeżeń' co fnalafło swoje potwierdzenie

w poz}'t)v.nej opinii i raporcie biegłego rewidenta'

7. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Glażyna Ma-

ślanka wpisana na listę biegĘch rewidentów pod numerem 9375' Biegli re\ł/idenci do-

konali badania sprawozdania f1nansowego Spółki oraz badania sptawozdalia Zarządtt z

działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami' szczegóInie Ustawy o.a-

chunkowości' oraz normami wykon1wania zawodu biegłego rewjdenta w}.danymi przez

Klajową Radę Biegłych Rewidentów' Komitet Aud}.tu Rady Nadzorczej Fabryki obra-

biarek RĄFAMET S'A. spotkał się z bieg\m rewidentem badającym sprawozdania fi-

nansowe Spółki za 2013 r', podczas posiędzenia w dniu 28 marca 2014 r., celem omó-

wienia danych i informacji zalt'artych zarórvno w dokumentach Spółki, jak i rt opinii i

rapoIcie biegłego le\ł'identa'

8' Bilarrs sporządzony na dzień 31.12'2013 r' po stronie alt1rvów i pasywów wykazuje

sumę w wysokości 154.386 tys' zł' tj' \ł'ieikość większą od roku poprzedzającego o oko-

ło fo/o.

Na kwotę tę po stlonię akt}avów składają5ię:

_ Akt}.wa tlwałe

- Attywa ob.otowe

Po stonie pas}.wów źródłami finansowania są:

64.645 tys. zł

89..74I tys. zł



_ Kapitał własny 90-615 tys. zł

_ Zobowiązania i rezenY na zobowiązania 63'77I Ęs. zł

9' Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 4.511 Ęs. zł,

z tego:

' Na spŹed.rŹy blutto + 19.369 Ęs. zł

Na działalności operacyjnej + 2.682 tys. zł

Zysk przed opodatkowaniem + 2.1'I1tys. zl

. Informacjadodatkowa:

Dane podane w bformacji doda&owej stanowią część opisową bilansu, są wiarygodne i

uzupełniają informację dla potzeb sporządzenia rachuntu z pŹeplywu śIodków pienięż-

nych.

. Rachunekprzepływówpieniężnych:

Stan początko\ły środków pieniężnych zwiększony o saldo przepb.wów jest fgodny ze

stanem śIodków pienięznych wykazanych w bilansie:

_ s1an początkowy 2'498 Ęs' zł

Saldo przep\.wów pieniężnych -I.290 tys. ń

Stan końcowy 1 . 1 90 Ęs- zł

. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF)|

stan początkowy kapitałów własnych po korektaclr jest zgodny ze stanem kapitafu wła.

snego wykazanym w bilansie:

Stan początkowy 89'798 tys. zł

_ Stan na koniec okesu 90.615 tys. zł

10. Zalząd spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET s'A' w osobach Panów: E' Longina wotrsa

i Macieja Michalika, sporządził i przedstawił Radzie Nadzorczej splawozdanie f działal-

ności jednostki za ol.:res od 0l.01.2013 r. do 3| '|2.2013 r' W dokumencie zawańo opis

zdarzeń gospodalczych i działń Zarządu w c-elu poprawy fuŃcjonowania Spółki. W oce-

nie Rady Nadzorczej Splawozdanie to zostało sporządzone prawidło,łło, a działaria Zatzą-

du nie budzą zastrzeżeń'



11 . w roku oblotowym 2013 Zarząd Spółki prawidłowo gospodarował posiadanymi środka-

mi finansowymi pozyskanymi z działalności operacyjnej Spółki. PŹychody linansowe

zostały osiągnięte m.in. poprzez odport'iednią alokację środków finansowych-

Spółka w dniu 10 lipca 2013 r. podpisała z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A' (00-549

Warszawa, ul. Piękm 20) aneks nr 8 do umowy o limit lvierz)telności z dnia

29.07 '2009r. Dotychczasowa k$'ota limitu uległa podwyższeniu i wynosi 16.000.000'00

PLN. Środki te spółka może w).koŻysq.wać na uzyskanie gwarancji: przetargowych,

zwrofu zaliczki' dobrego łykonania umowy, rękojmi oraz gwarancji mieszanych w

wysokości do 12.000.000'00 PLN (do 29.12'2017 r.) oraz 4.000.000'00 PLN jako ked).t

w rachunJ<u bieżącym (do 31 lipca 20l4 I.)'

Spółka w dniu 29 maja 2013 r. podpisała z ba,lrkiem HSBC Bank Polska s'A' (00-693

walszawa' ul. Marszałkowska 89) aneks nr 8 do umowy o linię gwarancji z dnia

14.10.2009 r. Przedmiotem umo\łyjest udzielenie linii gwarancyjnej do wysokości okre-

ślonego limitu 4.000'000,00 EIIR' Środki te SpollG może wykoŹyst}wać na uzyskarrie

gwalancji: przetalgowych, zwrotu zaliczki' dobrego wykonania umowy, rękojmi oraz

gwarancji mieszanych. Dostępność limitu została okeślona na dzień 30.05.20l4 r.

stwięrdzono, iż kwestie przychodów i kosztów linansowych oraz należności publiczno.

plawnych zostały w pełni przedstawione i omówione w przedstawionyn splawozdaniu'

Rada Nadzolcza poz}'t}.\\'Tlie oceniła przedstawione jej sprawozda:rie Zatządl z dzia|a|-

ności Spółki w 2013 r' oraz sprarvozdanie finansowe za 2013 r' Biegły rewident wydał

opinię poz}tywną a Rada Nadzolcza nie ma zastzeżeń co do prawidłowości opinii i ra-

ponu.

t2 .

11.

t4 .

15. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie zysku nętto v/ }\ry-

sokości 2.014 tys. zł na następujący cel:

. na kapitał zapaso$J kwotę 2'014 tys. uł.

Rada Nadzorcza przyjęła do rt.iadomości uzasadnienje zawaltę wę wniosku



16.

17.

Rada Nadzorcza proponuje przeznaczenie części zysku netto za Iok obroto\ły 20l3 w wy-

sokości 647.805,15 zł na wpłatę d}.widendy dla akcjonańuszy, tj. 0,l5 zł najednąakcję.

Jędnocześnie Rada Nadzorcza uwzględniła wniosek zwią3ków zawodowych działających

w MFAMET s'A. i zaploponowała przeanaczelie kwoty 50.000,00 zł rn Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż przedstawione sprawozdania ściśle korespondują z hfor.

macjami przedstawiollytiprzezfaJ7ąd sukcesyunie w trakcie roku obrotowego. w toku

Iozpatrywania przedstawionych dokumentów Zarząd Spółki udzie|al odpowiedzi i wyja-

śnień na p1tania zadawarte ptzez cńottków Rady odnośnie poszczególnych pozycji uję-

tych w sprawozdaniach.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rapoltem Komitetu Audytu dotyczącym podsumowania

roku obrotowego 2013.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z dziatalności Spót-

ki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2013 r. pozy-

tywnie ocenia i rekomenduje do zatwięrdzenia Zwyczajrteml Walnemu Zgromadzeniu

przędstawione przez spółkę w dokumenty.

18 .

Wiceprzewodnicząca _ Joanna Br}x-oglodnik

Sekretarz - Marcin Sia*owski

Członek _ Michał Rogatko

członek _ Janusz A' strzępka

cżonek _ Michał Tatarek

f"rtua'


