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OCENARADYNADZORCZEJ
Z BADANIAsPRAwozDANIAzARzĄDu z Dz|^ŁANoŚcISPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A,ZA ZO18 R,
Niniejszaocena stanowiwypełnienie
obowiqzkówRady Nadzorczejwynikającychz ań' 382 s 3
KodeksusoółekHandIowvch.
Podśawęocenys|anowią|
. sprawozdaniezarzaduz działahości
FabrykiobrabiarekMFAI4ET s.A' za rok2018'
. Rachunekzysków i śratza rokzakończony31'12'201a|''
. sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rokzakończony31.12'2018r..
. sprawozdaniez sytuacjifinansowejna dzień 31.12'2018|.'
. sprawozdanieze zmianw kapita|ewłasnym
za rck zakończony31.122018r''
. spEwozdaniez pŻepływówpieniężnych
za rck zakończo.y31 '12'2018|.,
. Zasady(po|ityki)
.achunkowości
oEz dodalkowenotyobjaśniające'
. sprawozdanieniezależnegobiegł€ g o .ewidentaz badaniasprawozdaniafinansowegona dzień
31.12.2018|.,
. oświadczenia
zaŻĄdU C|ot'spEwozdaniafinansowego,
. innedokumentypŻedłożone
Radzie Nadzorczejwtrakcierckuobrotowego.
. informacjeuzyskaneod zarzqduspółki'
Rada Nadzorczadokonaławybofubiegłego
rewidentado zbadaniasprawozdaniafinansowego
spółki
za rok 2018 uchwałąNr 14lxJ2017z dnia 27.06.2017r' Badanie obowiqzkowychsprawozdań
f]nansowych spółki powierzone zostało firmie UHY EcA Aud}4 spółka z ooraniczonq
odpowiedzialnoŚciq
sp.k. z siedzibąw Krakowie'uI' Moniuszki50,wpisanąna Iiśęfirmaudlorskich
podnumeaem
3115.
'|. Rada Nadzorczastwierdza'że W 2018 |. spólka osiągnęła
ze swojejdziała|ności
zysk nettow
kwocie69 tvs' zł2' Poziom osiqgniętegozysku nettojeś niższyod wynikuroku popŻedniego(dynamikawynosi93,6010).
Rezultatwyp.acowanypŻez spółkę charakteryzuje
się wie|kością
istotnieniższqod
zał]ożonej
w P|enierzeczowo-finansowym
na rok 2018.Prognozywynikówza 2018 r. nie zostały
opub|ikowane.
PodczasposiedfeńRady Nadzo|cząza?4
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Rady Nadzarczej RAFAillET S.A. z dnia 22.05.2A19l

o swoich przewidywaniach
odnośnie
trudności
osiągnięciawynikóww slosunkudo p|zyjętego
P|anu, analizowałrównież niekorzystnywpłyv/nieco niższej kontraktacjiniż p|anowanai
pŻesuwaniasię wpływówpieniężnych
ze spŻedaży.Wynik netto,zoŚał uzyskanyprzy około
1'1%wyższychprzychodachw stosunkudo Uzyskanychrokwcześniej'
3 . Rada Nadzorczaświerdza,że sprawozdaniefinansoweza 2018 r' spotządzonezośałoprzez
prawem,w tym
zaząd spółki w Usta|onympŻepisamiterminiei zgodnie z obowiązujqcym
zwłaszczaz lv|iędzynarodowymi
standardamisprawozdawczości
Finansowejna podstawie
dnia'17czeMca 2005 r.
decyzjiwzA n 1611105z
sprawozdaniefinansowespoęądzone zoŚało we wszyŚkich iŚotnych aspektachzgodnie z
wynikajqcymiz Międzynarodowychstandardów RachunkowoŚci
zasadami rachunkowości,
(N'lsR)' lt'iędzynarodowych
standardów sprawozdawczości
Finansowej(MssD, a także na
podsiawieprawidłowo
prowadzonych
ksiągrachUnkowych.

5 . Poprawność
sporzqdzeniasprawozdań'ich zgodności
z księgamirachunkowym;'
dokumentami
i
stanemfaktycznymnie budzizaśŻeżeń,co zna|azło
swoje potwierdzenie
w pozytywnejopiniii
rewid€ n ta'
raporcjebjegłego
6 . K|uczowymbiegłymrewidentemprzeprowadzającym
badanie była Pani Katarzyna szaruga
wpisanana |istębieg'ch rewidentówpod numeremi1048. Bleg|irewidencidokona|ibadania
sprawozdaniafinansowegospółki oraz badania sprawozdaniaZarzqdu z działalności
spółki
przepisami'szczegó|nieUśawy o rachunkowości
zgodnie z obowiqzującymi
oraz no.mami
wykonywaniazawodubiegłegorewidenlawydanymiprzez K|ajowąRadę BiegłychRewidentów.
KomitetAudytu Rady NadzorczejFabryki ob.abiarek MFA|\4ET s'A' spotkałsię z biegłym
rewidentem
badajqcymsprawozdania
finansowespdki za 2018 r. podczasposiedzeniaw dniu2
kwietnia2019 r'' ce|em omówieniadanych i informacjizawartychzarówno w dokumentach
spółki,jak i w sprawozdaniu
biegłego
rewidentaz badaniasprawozdania
finansowego'

7.

Bi|anssporządzonyna dzień 31'122018 l' po stlonie akt},\^./ów
i pasywówwykazujesumę w
wysokości
171'646tys' zł,tj' wie|kość
wyższąod wartości
rokupoprzedzającego
o 2d/o'
Na kwotętę po śronieaktywowskładają
się:
aKylvatMałe

81.344tys.zl

- aktylvaobrctowe

90.302tys.zł

Po śroniepasywówźródłami
finansowania
są:
kapitałwłasny

90.969tys' zł

zobowiazaniai rczerwyna zobowiązania

80-677tys.zł
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załącznik,Jo UC|)\,!a!v
Nr 5a/X]2019
Rady NaclzarczeiRAFAt4ET S.A. z dnia 22.05.2019:

gospodarczejzamykasię zyskiemnettow wysokości
69 tys' zł'z iego|
Wynikz dzia}a|ności
- zysk bruttona sprzedaży
ł19.753tys.zł'
+2.022lys.zł'

zysk na sprzedaży
_ śratana pozośa|ej
działa|ności
operacyjnej
- strata na operacjachfinansowych

1.251 tys.zi
+343tys.zł.

rysk brutto
9.

428|ys' zł,

pieniężnych:
Rachunekprzepływów
jeś zgodnyze stanem
stan początkowyśrodkówpieniężnych
zmniejszonyo saldo ptzepływów
pienięŻnych
wyka7anych
w bilansie'
środków
- stanpoczątkowy

5.267|ys,zł
-3'402tys-zł

pieniężnych
saIdop.zepływów
- stan końcowy

1.865tys.zł.

1 0 . zestawieniezmianw kapitalewłasnym(Wgl.'ssF):
- śan początkowy
- śanna koniecokresu

92'010tys'zł
90.969tys' zł'

1 1 . zaząd spó|ki Fabrykaobrabia.ek MFAMET s.A. w osobach Panów: Prezesa zarządu . E'
LonginaWonsa iWiceprezesa zaŻądu . Macieja Micha|ika,sporządziłi pzedśawiłRadzie
jednośkiza okrcs od 01.01.2018r. do
Nadzorczej sprawozdaniezaŻądu z działaIności
31'12.2o1at' W dokumenciezeweftoopjs zdafeń gospodarczychi dz.3łeńzaŻądu w ce|u
poprawyfUnkcjonowania
spółki'

12. Wtrakcierokuobrotowego
2018 podpisano:
. aneks nr 19 zawańy z HsBc Bank Po|skas'A' do umowyo kredytw rachunkubieżącym,
gwarancjeiakredytywyz dnie 14'10'2009r.; pzedmiotemumowybyłoudzie|eniekredlu w
rachunkubieżącymoraz gwarancjido wysokoŚciokreś|onego
Iimitu6'000.000'00EUR, a w
aneksienr 19 zośałokreś|ony
nowytermindostępności
|imituna dzień24'o5'2019|'
pub|icznoprawnych
stwiedzono, iż kweśieprzychodówi kosfów 'inansowychoraz na|eżności
w pełniprzedŚawionei omówionew pżedśawionym
zośały
sprawozdaniu.

't4. Bjegły rewident wydał opinię pozytywną,a Rada Nadzorcza nie ma zas1rzeżeńco do
prawidłowości
sprawozdaniabiegłego
rewidenta'
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załącz|likdo UchwałyN| 50,D(2019
Rady NadzorczejRAFAMET S.A z dnia22.05.2Q1r'

15. Rada Nadzorcza zapoznałasię z wnioskiemzałządu o pfezflaczenie zysku netto za rok
zysku z |at ubiegłychw wysokości139'963,41zł z
obrotowy2018 oraz niepodzie|onego
przeznaczenrem
na:
_ kwota129.561,03
- wypłatę
dywidendyd]aakcjonarjuszy
zł,tj.0'03 złna jednąakqę'
_ kwota10'402,38zł.
- Zakładowy
FunduszŚwiadczeńsoc,ialnych
spófńi o.az sprawozdania
16' Rada Nadzorcza po analizie sprawozdaniaza|ządu z działa|ności
do
finansowegoFabrykiObrabiarekRAFAIVIETS.A. za 2018t. pozylywnieoceniai rckomenduje
zattvierdzeniazwyczajnemu Wainemu Zgromadzeniup.zedstawioneptzez społkę wyżej
jako zgodnez księgamii dokumentami,
jak i ze stanemfaktycznym'
wymienionedokumenty'

PŻewodniczqcy- Janusz Pafuze|

zaśępcaP7ewodniczqcego- Piolr Regulski

członek- AleksandefGaczek

członek- l!|ichał
Rogatko

członek- MichałTatarek

