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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE 

FINANSOWE                                                                       

w tys. zł w tys. EURO 

 okres               

od 2011.01.01 

do 2011.06.30                                                   

okres                

od 2010.01.01 

do 2010.06.30                                                   

 okres               

od 2011.01.01 do 

2011.06.30                                                   

okres                

od 2010.01.01 

do 2010.06.30                                                   

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
40 889 39 618 10 307 9 894 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (83) 2 711 (21) 677 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (428) 1 675 (108) 418 

Zysk (strata) netto (487) 898 (123) 224 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 206 1 759 2 320 439 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 462 (4 092) 873 (1 022) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 564) 1 401 (1 655) 350 

Przepływy pieniężne netto razem 6 104 (932) 1 539 (233) 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,11) 0,21 -0,03 0,05 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,11) 0,21 -0,03 0,05 

  30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Aktywa razem 164 337 153 991 41 222 38 884 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 016 68 381 20 322 17 267 

Zobowiązania długoterminowe 27 306 24 437 6 849 6 170 

Zobowiązania krótkoterminowe 53 710 43 944 13 473 11 096 

Kapitał własny  83 321 85 610 20 900 21 617 

Kapitał zakładowy 43 187 43 187 10 833 10 905 

Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 19,29 19,82 4,84 5,01 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,29 19,82 4,84 5,01 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 1 641 1 641 412 414 

 

 

W tabeli „Wybrane dane finansowe” zostały przyjęte następujące zasady przeliczenia wybranych danych finansowych 

na EUR.  

 

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg 

średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni  dzień miesiąca 

bilansowego: 

30.06.2011 r. 1 EUR = 3,9866 zł 

31.12.2010 r. 1 EUR = 3,9603 zł  

30.06.2010 r. 1 EUR = 4,1458 zł 

 

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z 

przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów ustalonych przez  Narodowy Bank Polski  na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 

obrotowego , odpowiednio za okres: 

od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.  1 EUR = 3,9673 zł 

od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.  1 EUR = 4,0042 zł 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY 

KAPITAŁOWEJ RAFAMET. 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT w tys. zł 

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2011 

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2011 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 

30.06.2010 

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2010 

A. Przychody ze sprzedaży 40 889 21 312 39 618 20 458 

      1. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 40 184 20 896 37 173 18 608 

      2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 705 416 2 445 1 850 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 30 987 16 903 27 009 14 024 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług 30 518 16 598 24 832 12 354 

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 469 305 2 177 1 670 

C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 9 902 4 409 12 609 6 434 

      1. Pozostałe przychody operacyjne 771 584 423 179 

      2. Koszty sprzedaży 1 254 929 1 276 821 

      3. Koszty ogólnego zarządu 9 396 4 900 8 655 4 380 

      4. Pozostałe koszty operacyjne 106 60 390 383 

D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (83) (896) 2 711 1 029 

       1. Przychody finansowe 693 187 61 428 

       2. Koszty finansowe 1 038 709 1 097 451 

D. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (428) (1418) 1 675 1 006 

           Podatek dochodowy 59 (457) 777 886 

E. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (487) (961) 898 120 

          

F. Działalność zaniechana         

           Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej         

          

G. Zysk (strata) netto, z tego przypadający: (487) (961) 898 120 

      - akcjonariuszom podmiotu dominującego (487) (961) 898 120 

      - akcjonariuszom mniejszościowym 0 0 0 0 

          

Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,11) (0,22) 0,21 0,03 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,11) (0,22) 0,21 0,03 

     

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE                                

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) 

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2011 

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2011 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 

30.06.2010 

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2010 

A. Zysk (strata) netto (487) (961) 898 120 

     Inne całkowite dochody:         

  
        

  

B. Inne całkowite dochody netto 0 0 0 0 

C. Całkowite dochody ogółem przypadające na: (487) (961) 898 120 

      - akcjonariuszy podmiotu dominującego (487) (961) 898 120 

      - akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ  (w tys. zł)                                                                                                                      

stan na              

30.06.2011           

koniec okresu                    

(rok bieżący)                          

stan na              

31.12.2010           

koniec 

poprz.roku *                   

stan na              

30.06.2010           

koniec okresu                    

(rok poprzedni)*                          

A k t y w a       

A. Aktywa trwałe 84 477 86 598 80 372 

      1. Rzeczowe aktywa trwałe 76 259 76 867 70 072 

      2. Wartości niematerialne  1 824 2 609 3 454 

      3. Nieruchomości inwestycyjne   450 380 

      4. Udziały w jednostkach zależnych 353 353   

      5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 629 629 1 243 

      6. Należności długoterminowe 2 047 2 378 2 522 

      7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 365 3 299 2 645 

      8. Pozostałe aktywa trwałe -  13 56 

        

B. Aktywa obrotowe 79 860 67 393 73 648 

      1. Zapasy 13 469 8 698 11 544 

      2. Należności handlowe 47 521 50 197 43 737 

      3. Pozostałe należności  9 164 5 535 7 427 

      4. Należności z tytułu podatku dochodowego       

      5. Udziały w jednostkach zależnych -  -  453 

      6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu       

      7. Pozostałe aktywa finansowe  254 520 617 

      8. Rozliczenia międzyokresowe 1 119 480 702 

      9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 333 1 963 9 168 

        

A k t y w a  r a z e m 164 337 153 991 154 020 

       

P a s y w a       

A. Kapitał własny 83 321 85 610 84 630 

      1. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 43 187 

      2. Kapitał zapasowy 27 233 28 742 28 742 

      3 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich  
13 034 13 034 13 034 

          wartości nominalnej 

      4. Kapitał z aktualizacji wyceny        

      5. Niepodzielony wynik finansowy 354 (1 231) (1 231) 

      6. Zysk (strata) netto (487) 1 878 898 

      7. Udziały mniejszości       

        

B. Zobowiązania długoterminowe 27 306 24 437 23 595 

      1. Kredyty i pożyczki 2 804 3 344 2 050 

      2. Zobowiązania finansowe 7 685 4 665 6 011 

      3. Zobowiązania handlowe i pozostałe       

      4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 909 7 784 7 637 

      5. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 6 682 6 268 5 382 

      6. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 226 2 376 2 515 

        

C. Zobowiązania krótkoterminowe 53 710 43 944 45 795 

      1. Kredyty i pożyczki 7 867 10 809 7 450 

      2. Zobowiązania finansowe 3 232  2 243 3 164 

      3. Zobowiązania handlowe  12 293 11 676 10 992 
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      4. Zobowiązania  pozostałe 27 920 15 721 21 650  

      5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -  260 271 

      6. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 756 1 012 870 

      7. Pozostałe rezerwy  1 365 1 946 1 121 

      8. Inne rozliczenia międzyokresowe 277 277 277 

        

        

P a s y w a  r a z e m 164 337 153 991 154 020 

    

Wartość księgowa 83 321 85 610 84 630 

Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,29 19,82 19,60 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,29 19,82 19,60 

* po zmianie prezentacji danych 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE                                

ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

Kapitał 

zakładowy 

Kapitały 

zapasowy  

Nadwyżka ze 

sprzedaży 

akcji powyżej 

ich wartości 

nominalnej 

Zyski 

zatrzymane 

Zysk/strata 

netto 

Kapitał 

własny 

ogółem 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2010 r.   43 187 26 605 13 034 2 343 0 85 169 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2010 r.  po zmianie 43 187 26 605 13 034 2 708 0 85 534 

całkowite dochody ogółem*         898 898 

podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego        (161)   (161) 

podział zysku/ wypłata dywidendy        (1 641)   (1 641) 

podział zysku za lata ubiegłe   2 137   (2 137)   0 

Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2010 r. 43 187 28 742 13 034 (1 231) 898 84 630 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2010 r.   43 187 26 605 13 034 2 708 0 85 534 

całkowite dochody ogółem*         1 878 1 878 

podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego        (161)   (161) 

podział zysku/ wypłata dywidendy        (1 641)   (1 641) 

podział zysku za lata ubiegłe   2 137   (2 137)   0 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia  2010 r. 43 187 28 742 13 034 (1 231) 1 878 85 610 

              

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 r.   43 187 28 742 13 034 647 0 85 610 

całkowite dochody ogółem         (487) (487) 

podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego        (161)   (161) 

podział zysku/ wypłata dywidendy        (1 641)   (1 641) 

pokrycie straty z lat ubiegłych   (3 222)   3 222   0 

podział zysku za lata ubiegłe   1 713   (1 713)   0 

Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2011 r. 43 187 27 233 13 034 354 (487) 83 321 

* po zmianie prezentacji danych 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH                                                       

Okres 6 miesięcy 

zakończony 

30.06.2011 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 

30.06.2010 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-

II) - metoda pośrednia      

I. Zysk (strata) brutto (428) 1 675 

II. Korekty razem 9 634 84 

      1. Zyski (straty) mniejszości     

      2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek  

               wycenianych metodą praw własności 

      3. Amortyzacja 4 027 3 954 

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   (156) 

      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 700 609 

      6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (15) (176) 

      7. Zmiana stanu rezerw (421) 647 

      8. Zmiana stanu zapasów (4 771) (2 115) 

      9. Zmiana stanu należności operacyjnych (661) 449 

    10. Zmiana stanu zobowiązań operacyjnych 11 972 (3 244) 

    11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (777) (540) 

    12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (260) 656 

    13. Pozostałe (160)   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 206 1 759 

      

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      

 I. Wpływy 6 362 199 

      1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
5 858 196 

          aktywów trwałych 

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości 500   

      3. Zbycie aktywów finansowych     

      4. Odsetki i dywidendy 4 3 

      5. Pozostałe wpływy     

II. Wydatki 2 900 4 291 

      1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
2 900 4 291 

           aktywów trwałych 

      2. Nabycie inwestycji w nieruchomości     

      3. Wydatki na aktywa finansowe     

      4 . Pozostałe wydatki     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  3 462 (4 092) 

      

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      

 I. Wpływy 3 071 3 290 

      1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)   
    

          i innych instrumentów kapitałowych  

      2. Kredyty i pożyczki 3 071 3 290 

      3. Emisja papierów wartościowych     

      4. Pozostałe wpływy     

II. Wydatki 9 636 1 889 

      1. Dywidendy wypłacone     

      2. Spłaty kredytów i pożyczek 6 552 300 

      3. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

      4. Odsetki  302 615 

      5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu  2 782 974 
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           finansowego 

      6. Pozostałe wydatki     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 565) 1 401 

      

D. Przepływy pieniężne netto, razem  6 103 (932) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 6 103 (932) 

    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych od walut obcych 
  156 

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 483 10 757 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 8 586 9 825 

 o ograniczonej możliwości dysponowania 257 621 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej 

RAFAMET  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku. 

 

1. Informacje ogólne 

 

Dane jednostki dominującej 

 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej RAFAMET („Grupa”) jest Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 

(„RAFAMET S.A.”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Staszica 1. Spółka 

została utworzona w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną na podstawie aktu 

notarialnego z dnia 22.05.1992 r. 

 

Nazwa: RAFAMET S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1 

Podstawowy przedmiot działalności: Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 2007 – 2841Z) 

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 

Numer statystyczny REGON: 271577318 

 

Czas trwania Grupy Kapitałowej.  

 

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz Zespół Odlewni „RAFAMET” sp. z o.o. zostały powołane na czas 

nieograniczony. 

Spółka zależna RAFAMET –TRADING sp. z o.o. w likwidacji  kontynuuje działalność. Na dzień 30.06.2011r. nie 

otrzymano powiadomienia o zmianie nazwy w KRS. 

Spółka zależna„MET. COM” sp. z o. o. jest w likwidacji. Na dzień 30.06.2011r. nie otrzymano powiadomienia o 

wykreśleniu podmiotu z KRS. 

 

Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

 

Prezentowane przez Grupę Kapitałową RAFAMET skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało 

przy zastosowaniu konsolidacji pełnej. Konsolidacją objęto tylko Spółkę zależną – Zespół Odlewni „RAFAMET” 

sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (podstawowy przedmiot działalności: odlewnictwo żeliwa - PKD: 27.51.Z). 
 

Wyszczególnienie 

Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) 

30.06.2011 31.12.2010 

RAFAMET S.A. Jednostka dominująca 

Zespół Odlewni „RAFAMET” sp. z o.o. 100 100 

 

Spółki zależne wyłączone z konsolidacji. 

Spółki zależne, w których RAFAMET S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz w prawach 

głosów a wyłączone z konsolidacji : 

 „RAFAMET – TRADING” sp. z o.o. w likwidacji, Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1. Spółka kontynuuje 

działalność. Na dzień 30.06.2011r. nie otrzymano powiadomienia o zmianie nazwy podmiotu w KRS. 

„MET. COM” sp. z o. o. w likwidacji, Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1. 

 

RAFAMET S.A. posiada 50% nie opłaconych udziałów w firmie OOO „Stanrus-RAFAMET” z siedzibą w 

Moskwie. Spółka ta została powołana dla uczestnictwa w przetargach handlowych i pełni funkcje pośrednika 

handlowego na rynku rosyjskim. Dlatego informacja ta nie była podawana w latach poprzednich. 
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 Okresy prezentowane 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 

roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku dla skonsolidowanego 

sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 01 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku dla 

skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 

skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w 

kapitale własnym. 

 

 

Dane łączne 

 

Przedstawione dane finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych, ponieważ w skład 

Grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne, sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

Skład organów Jednostki dominującej według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.: 

Zarząd: 

 

Prezes Zarządu - Emanuel Longin Wons 

Wiceprezes Zarządu - Ryszard Stryjecki 

 Wiceprezes Zarządu - Maciej Michalik 

 

 
 

Zmiany w składzie Zarządu Spółki: 

 

W trakcie I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki.. 

 

Rada Nadzorcza:  
 

 

Michał Kaczmarzyk      Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Szymon Ruta                  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Marcin Siarkowski         Sekretarz Rady Nadzorczej 

Michał Rogatko              Członek Rady Nadzorczej 

 Janusz A. Strzępka         Członek Rady Nadzorczej 

 Michał Tatarek               Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

2. Oświadczenie o zgodności 

 

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 

wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259) („Rozporządzenie”) i przedstawia sytuację 

finansową Grupy RAFAMET  na dzień 30 czerwca 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku, wyniki jej działalności oraz 

przepływy pieniężne za okres 6 i 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku i 30 czerwca 2010 roku. 

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji 

niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia 

okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.  

 

 Oświadczenie Zarządu 

2.1. W sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim, Zarząd RAFAMET S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne 

skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 
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obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Grupy i wynik finansowy. 

 

2.2. W sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego 

Zarząd RAFAMET S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego skróconego 

skonsolidowanego  sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

 

 

3. Stosowane zasady rachunkowości. 

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, 

za wyjątkiem: instrumentów finansowych wycenionych według wartości godziwej, której zmiana ujmowana jest w 

skonsolidowanym rachunku zysków i strat, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały 

wycenione według wartości godziwej. 

Przy sporządzaniu niniejszego, śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęto te same 

zasady, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 

zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. 

Aktywa i pasywa w  skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wycenione na takich samych 

zasadach jak w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  Grupy. 

Grupa zastosowała MSSF według stanu obowiązującego na dzień 30  czerwca 2011 roku. 

 

Kontynuacja działalności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 30 czerwca 2011 roku. 

Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które 

wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu 

bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej 

działalności. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane  sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a 
wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w 
rocznym  sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym  
Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. 

 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  

Za wyjątkiem zmian prezentacyjnych oraz zmian wynikających z nowych standardów i interpretacji wchodzących 

w życie od dnia 1 stycznia 2011 r., Grupa sporządzając śródroczne  skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

zastosowała te same zasady rachunkowości, co opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010r. opublikowanym w dniu 12.04. 2011 roku. 

 

 Zmiany wynikające ze zmian MSSF 

Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 

stycznia 2011 roku: 

 Zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy 

 Zmiana do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych opublikowana 4 listopada 

2009 roku. 

 Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja  

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements) 

 Zmiana do Interpretacji KIMSF 14 Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania  

 Interpretacja KIMSF 19 Zamiana zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe 

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy, a skutkowało jedynie 

zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też 

zmianą używanej terminologii. 
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Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji: 

 Zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy 

Zmieniony MSSF1 został opublikowany w dniu 28 stycznia 2010 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zmieniony standard zawiera regulacje dotyczące 

ograniczonego zwolnienia z ujawniania danych porównywalnych w zakresie MSSF 7. 

Zmieniony MSSF 1 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiana do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych opublikowana 4 listopada 

2009 roku. 

Zmiana do MSR 24 została opublikowana w dniu 4 listopada 2009 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. Zmiany obejmują uproszczenie definicji jednostek 

powiązanych oraz wprowadzenie uproszczeń odnośnie ujawniania transakcji z podmiotami będącymi własnością 

Skarbu Państwa. 

Zmiana do MSR 24 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja  

W dniu 8 października 2009 roku opublikowano zmianę dotyczącą regulacji związanych z klasyfikacją praw 

poboru denominowanych w obcej walucie. Poprzednio prawa takie jako instrumenty pochodne prezentowane były 

w zobowiązaniach finansowych. Po zmianie mają być one, po spełnieniu określonych warunków, ujmowane jako 

składnik kapitału własnego, niezależnie od tego w jakiej walucie są denominowane. Zmiana do MSR 32 ma 

zastosowanie dla sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później. 

Zmiana do MSR 32 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements) 

W dniu 6 maja 2010 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu 

proponowanych zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w 

sierpniu 2009 roku. Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2011 roku lub później (w zależności od standardu). 

Grupa stosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2011 roku, chyba że przewidziano 

inny okres ich wejścia w życie. 

Zastosowanie zmienionych standardów nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiana do Interpretacji KIMSF 14 Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania  

Zmiana została opublikowana 26 listopada 2009 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się po 1 stycznia 2011 roku lub później. Zmiana interpretacji będzie miała zastosowanie w przypadkach, gdy 

jednostka podlega minimalnym wymogom finansowania w związku z istniejącymi programami świadczeń 

pracowniczych i dokonuje przedpłat składek w celu spełnienia tych wymogów. 

Zmieniona interpretacja nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.  

 Interpretacja KIMSF 19 Zamiana zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe 

Interpretacja KIMSF 19 została wydana w dniu 26 listopada 2009 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się po 1 lipca 2010 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania 

transakcji zamiany zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe. 

Zmieniona interpretacja nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.  

 

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych 

standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na 

dzień bilansowy: 

 Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat 

Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004” 

jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy i zmieniają ją na „dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w 

celu wyeliminowania konieczności przekształcania transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki 
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na stosowanie MSSF. Ponadto, do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF 

w okresach, które następują po okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. 

Grupa zastosuje zmieniony MSSF 1 od 1 stycznia 2012 roku. 

Zmieniony MSSF 1 nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia – Przekazanie aktywów finansowych 

Zmiany w MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 7 października 2010 roku i mają zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Celem zmian w standardzie jest umożliwienie 

użytkownikom sprawozdań finansowych lepszego zrozumienia transakcji przekazania aktywów finansowych (np. 

sekurytyzacji), w tym zrozumienia potencjalnych efektów ryzyk, które zostają w jednostce, która przekazała 

aktywa. Zmiany wymuszają także dodatkowe ujawnienia w przypadku przekazania aktywów o znaczącej wartości 

w pobliżu końca okresu sprawozdawczego.  

Grupa zastosuje zmieniony MSSF 7 od 1 stycznia 2012 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowego standardu. 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe  

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku i jest pierwszym krokiem RMSR w celu 

zastąpienia MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Nowy standard wejdzie w życie z dniem 1 

stycznia 2013 roku. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowego standardu. 

 Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia 

Zmiana do MSR 12 została opublikowana w dniu 20 grudnia 2010 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i 

rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z 

modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. Wejście w życie zmienionego 

standardu spowoduje też wycofanie interpretacji SKI – 21 Podatek dochodowy – odzyskiwalność przeszacowanych 

aktywów niepodlegających amortyzacji. 

Grupa zastosuje zmieniony MSR 12 od 1 stycznia 2012 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowego standardu. 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych 

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, 

interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji 

nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:  

 MSSF 9 Instrumenty finansowe opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku (z późniejszymi zmianami), 

 Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia – Przekazanie aktywów finansowych opublikowane w dniu 7 października 

2010 roku, 

 Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 

roku, 

 Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia 

opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku. 

 

Zmiany prezentacyjne. 

W związku z błędem lat ubiegłych wykazanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, opublikowanym 

za 2010 r., w niniejszym sprawozdaniu finansowym dokonano przeliczenia okresu porównywalnego wg. stanu na 

dzień  30.06.2010 r. oraz na dzień 31.12.2010r. 

 

Rozpoznanie dodatkowej rezerwy na odroczony podatek dochodowy na nabytą należność oraz na różnicę 
przejściową w wartości gruntów opisaną szczegółowo w  nocie nr 31 skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego  RAFAMET za rok zakończony 31.12.2010r. 

Zmiana spowodowała zwiększenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego i straty z lat ubiegłych 

oraz korektę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 

Dodatkowo skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30.06.2010r. oraz 31.12.2010r. zostały 

skorygowane o utworzone aktywa i rezerwę na odroczony podatek dochodowy z  tytułu różnicy przejściowej 
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związanej z niezrealizowanym zyskiem/stratą powstałym w momencie przekazania środków trwałych aportem do 

spółki zależnej oraz różnic wynikających z odmiennej wartości amortyzacji ww. środków trwałych na przestrzeni 

lat.  

 

 

Przekształcenie sprawozdań finansowych wg stanu na dzień 30.06.2010 r. po uwzględnieniu zmian 

prezentacyjnych. 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                                         

stan na         

30.06.2010r.     

po zmianie          

stan na         

30.06.2010r.     

publikowane         

zmiany 

prezentacji 

A k t y w a       

A. Aktywa trwałe 80 372 80 961 (589) 

       Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 645 3 234 (589) 

A k t y w a  r a z e m 154 020 154 609 (589) 

    

P a s y w a       

A. Kapitał własny 84 630 86 012 (1 382) 

      Niepodzielony wynik finansowy (1 231) 146 (1 377) 

      Zysk (strata) netto 898 903 (5) 

B. Zobowiązania długoterminowe 23 595 22 802 793 

      Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 637 6 844 793 

P a s y w a  r a z e m 154 020 154 609 (589) 

 

Wprowadzone korekty do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010 r. dotyczą pozycji: 

– Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zmniejszone  o kwotę 589 tys. zł z tytułu korekty 

utworzonych w latach poprzednich aktywów na nabytą wierzytelność w wysokości 603 tys. zł. i opisanej w 

raporcie rocznym za 2010r. oraz zwiększenia aktywów w wysokości 14 tys. zł. z tytułu różnic przejściowych  

związanych z wniesionym aportem do spółki zależnej. 

– Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zwiększona o kwotę 1 139 tys. zł opisaną w 

raporcie rocznym za 2010r. Dotyczyła rozpoznania przychodu z tytułu nabytej wierzytelności. Dodatkowo 

wartość rezerw skorygowano o 340 tys. zł tytułem eliminacji  rezerw  utworzonych na różnicę z tytułu różnic 

przejściowych związanych z wniesionym aportem do spółki zależnej. Z tytułu pozostałych korekt rezerwę 

zwiększono o 5 tyś. zł co miało wpływ na wynik finansowy. 

 

Przekształcenie sprawozdań finansowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. po uwzględnieniu zmian 

prezentacyjnych. 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                                         

stan na         

31.12.2010r.     

po zmianie          

stan na         

31.12.2010r.     

publikowane         

zmiany 

prezentacji 

A k t y w a       

A. Aktywa trwałe 86 598 86 584 14 

       Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 299 3 285 14 

A k t y w a  r a z e m 153 991 153 977 14 

    

P a s y w a       

A. Kapitał własny 85 610 85 256 354 

      Niepodzielony wynik finansowy (1 231) (1 596) 365 

      Zysk (strata) netto 1 878 1 889 (11) 

B. Zobowiązania długoterminowe 24 437 24 777 (340) 

      Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 784 8 124 (340) 

P a s y w a  r a z e m 153 991 153 977 14 
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4. Zmiana szacunków  do rozpoznania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Na dzień bilansowy 30.06.2011r. Zarząd Spółki zależnej ustalił prognozę działalności na najbliższe lata, 

przewidując osiągnięcie dochodu podatkowego.  Podjęta restrukturyzacja Spółki ma przyczynić się do poprawy 

rentowności  sprzedaży. 

W związku z uzyskiwaniem w latach poprzednich strat podatkowych przez spółkę, Zarząd   postanowił rozpoznać 

aktywa z tytułu strat podatkowych w świetle regulacji art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 ze zm.). Powyższe aktywa będą podlegały 

odpisaniu po odliczeniu części straty podatkowej od podstawy opodatkowania w kolejnych 5 latach. Założono że, 

strata podatkowa za lata 2009, 2010 stwarza realne szanse w przyszłości do odliczenia jej od dochodu 

podatkowego. Ustalono wartość aktywa z tytułu strat podatkowych w wysokości 613tys. zł. Powyższe aktywa będą 

obniżały dochód podatkowy osiągnięty w 2013 roku i w latach kolejnych. 

Wygenerowane straty w poszczególnych okresach do odliczenia w okresach kolejnych: w tys. zł. 
 

Lata Wynik podatkowy 
Strata możliwa do rozliczenia z 

lat poprzednich 

Strata 

odliczona z lat 

poprzednich 

Możliwość 

rozliczenia straty 

do roku 

2009 -67 -67 0 2014 

2010 -662 -662 0 2015 

I-VI/2011 -3 688 -3 688 0 2016 

VII-XII/2011 1 189 1 189 0 2016 

  -3.228 -3.228 0   

 

AKTYWO DO ZAWIĄZANIA Z TYTUŁU STRAT PODATKOWYCH - 19%      613 tys. zł 

  

Powyższa teza rozpoznania aktywów z tytułu strat w podatku dochodowym od osób prawnych i ewidencja 

stanowiąca zmniejszenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego, w części odroczonej i jego rozliczenie z 

przyszłym dochodem podatkowym w kolejnym okresie oparta jest o plan finansowy na 2012 rok, bieżącą sytuację 

makroekonomiczną dla branży odlewniczej oraz stan wiedzy Zarządu Spółki Zespołu Odlewni RAFAMET Sp. z 

o.o. w zakresie cen i zamówień. Stąd też, biorąc powyższe pod uwagę istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w 

przyszłości nastąpi rozliczenie straty podatkowej z poprzednich okresów z bieżącym dochodem podatkowym. Tym 

samym powyższe aktywa będą ulegały rozwiązywaniu, w wysokości 19% strat podatkowych z lat poprzednich, 

lecz nie więcej niż 50 % straty w jednym roku. 

W poniższej tabeli zamieszczono plany finansowe spółki zależnej. 

 

Wyszczególnienie 
Plan 2011 Wykonanie 

Plan 

rachunkowy 

Plan 

podatkowy Plan Plan 

 
I-VI/2011 VII-XII/2011 

VII-

XII/2011 2012 2013 

 4500 ton 2039 ton 2519 ton 2519 ton 5000 ton 6000 ton 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi  
29 300 11 925 18 090 18 090 32 300 40 330 

Koszty działalności operacyjnej  28 377 14 251 16 019 16 748 30 003 36 378 

Zysk (strata) ze sprzedaży  923 -2 326 2 071 1 342 2 297 3 952 

Pozostałe przychody operacyjne 137 317 180 180 235 1 191 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  960 -2 054 2 221 1 492 2 432 5 043 

Przychody finansowe 53 53 0 0 23 23 

Koszty finansowe 800 476 380 380 1 100 1 000 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  213 -2 477 1 841 1 112 1 355 4 066 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  0 0 0 0 0 0 

Zysk (strata) brutto  213 -2 477 1 841 1 112 1 355 4 066 

Podatek dochodowy-odroczony 190 -317 70   310 765 

Zysk (strata) netto  23 -2 160 1 771 1 112 1 045 3 301 
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5. Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów operacyjnych. 

 

Segmenty operacyjne działalności 

Segment operacyjny działalności jest to dający się wyodrębnić obszar działalności gospodarczej Grupy zajmujący 

się produkcją wyrobów lub świadczeniem usług (segment branżowy) lub działający w określonym środowisku 

ekonomicznym (segment geograficzny), z działalnością którego jest związane ryzyko charakterystyczne dla danego 

obszaru działalności Grupy. 

Podstawowy wzór sprawozdawczości oparty jest na segmentach branżowych, a uzupełniający na segmentach 

geograficznych. Zostały wydzielone następujące segmenty branżowe: 

 produkcja obrabiarek, 

 produkcja odlewów, 

 modele,  

 części i zespoły do maszyn, 

 remonty, 

 pozostałe usługi. 

 

Uzupełniającym segmentem sprawozdawczym jest segment geograficzny określany na podstawie lokalizacji 

rynków zbytu. Wydzielone zostały segmenty: 

 rynek krajowy (Polska), 

 zagranica. 

 

Przychody segmentu 

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom, bądź z transakcji z 

innymi segmentami Grupy, które są wykazywane w rachunku zysków i strat Grupy i dają się bezpośrednio 

przyporządkować do danego segmentu wraz z odpowiednią częścią przychodów, którą w oparciu o racjonalne 

przesłanki można przypisać do tego segmentu. Do przychodów segmentu nie zalicza się: 

a) zysków nadzwyczajnych, 

b) przychodów finansowych, 

c) pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Koszty segmentu 

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów  

 

transakcji realizowanych z innymi segmentami Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu 

i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu wraz z odpowiednią częścią kosztów, które w oparciu o 

racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Do kosztów segmentu nie zalicza się: 

a) strat nadzwyczajnych, 

b) kosztów finansowych,  

c) pozostałych kosztów operacyjnych, 

d) obciążeń z tytułu podatku dochodowego, 

e) kosztów, które dotyczą Grupy jako całości. 

Jednakże niekiedy koszty występujące na poziomie Grupy ponoszone są na rzecz segmentu. Takie koszty stanowią 

koszty segmentu, jeżeli dotyczą działalności operacyjnej segmentu i można je w oparciu o racjonalne przesłanki 

bezpośrednio przyporządkować lub przypisać do segmentu. 

 

Wynik segmentu 

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu.  
 
Aktywa segmentu 

Aktywa segmentu są aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej, które 

dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do 

tego segmentu. 

Do aktywów segmentu nie zalicza się aktywów powstających z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów 

wykorzystywanych dla potrzeb ogólnych Grupy. 

Aktywa segmentu ustala się po potrąceniu odpowiednich odliczeń, które wykazuje się w bilansie Grupy jako 

bezpośrednie kompensaty. 

 

Pasywa segmentu 

Pasywa segmentu są pasywami operacyjnymi powstałymi w wyniku działalności operacyjnej segmentu, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do tego 
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segmentu. 

Do pasywów segmentu nie zalicza się zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, zobowiązań powiązanych z 

aktywami, które są przedmiotem leasingu finansowego oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z działalnością 

finansową. 

Definicje przychodów, kosztów, aktywów i pasywów segmentu dotyczą kwot tych pozycji bilansowych, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do segmentu oraz kwot takich pozycji, które można przypisać do segmentu w 

oparciu o racjonalne przesłanki. Grupa odwołuje się do swego wewnętrznego systemu sprawozdawczości 

finansowej jako punktu wyjścia do określenia, które pozycje mogą być bezpośrednio przyporządkowane lub 

przypisane do segmentów w oparciu o rozsądne podstawy. Oznacza to, że przyjmuje się założenie, iż kwoty 

wyodrębnione w segmentach dla potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości finansowej dają się bezpośrednio 

przyporządkować lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do segmentów w celu wyceny przychodów, 

kosztów, aktywów i pasywów segmentu objętego obowiązkiem sprawozdawczym. 
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Informacje o poszczególnych segmentach branżowych wg stanu na 30.06. 2011 

 

 

Rodzaj asortymentu Obrabiarki Odlewy Modele Remonty 
Części  

zamienne 
Pozostałe Ogółem 

Przychody ze 

sprzedaży 
Sprzedaż na zewnątrz 18 450 7 505 433 10 765 1 106 2 630 40 889 

Koszty segmentu  

Koszty sprzedaży zewnętrznej 18 240 9 128 587 10 027 1 157 2 498 41 637 

Koszty sprzedaży między 

segmentami 
       

Zysk/ (strata) segmentu 210 ( 1 623) (154) 738 (51) 132 (748) 

Pozostałe przychody operacyjne       771 

Pozostałe koszty operacyjne       106 

Przychody finansowe       693 

Koszty finansowe       1  038 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 210 ( 1 623) (154) 738 (51) 132 (428) 

Podatek dochodowy       59 

Zysk/ (strata) netto  210 ( 1 623) (154) 738 (51) 132 (487) 

Aktywa segmentu 21 443 8 722 503 12 512 1 285 3 056 47 521 

Aktywa nieprzypisane        116 816 

Razem aktywa 21 443 8 722 503 12 512 1 285 3 056 164  337 

Pasywa segmentu 5 547 2 256  130 3 236 332 791 12 292 

Pasywa nieprzypisane        152 045 

Razem pasywa 5 547 2 256  130 3 236 332 791 164 337 
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Informacje o poszczególnych segmentach branżowych wg stanu na 30.06. 2010 

 

 

Rodzaj asortymentu Obrabiarki Odlewy Modele Remonty 
Części  

zamienne 
Pozostałe Ogółem 

Przychody ze 

sprzedaży 
Sprzedaż na zewnątrz 28 113 4 750 467 1 854 528 3 906 39 618 

Koszty segmentu  

Koszty sprzedaży zewnętrznej 25 150 4 169 754 1815 462 4 590 36 940 

Koszty sprzedaży między 

segmentami 
       

Zysk/ (strata) segmentu 2 963 581 (287) 39 66 (684) 2 678 

Pozostałe przychody operacyjne       423 

Pozostałe koszty operacyjne       390 

Przychody finansowe       61 

Koszty finansowe       1 097 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 2 963 581 (287) 39 66 (684) 1 675 

Podatek dochodowy       777 

Zysk/ (strata) netto  2 963 581 (287) 39 66 (684) 898 

Aktywa segmentu 31 036 5 243 515 2 047 583 4 312 43 736 

Aktywa nieprzypisane        110 284 

Razem aktywa 31 036 5 243 515 2 047 583 4 312 154 020* 

Pasywa segmentu 7 800 1 318  129 514 147 1 084 10 992 

Pasywa nieprzypisane        143 028 

Razem pasywa 7 800 1 318  129 514 147 1 084 154 020* 

 

* po zmianie prezentacji danych porównawczych 
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6. Rezerwa i aktywa z tytułu  odroczony podatek dochodowy 
 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.06.2011 

Stan na 

31.12.2010 

 

Zmiana w 

I półroczu 2011 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 7 909 7 784 125 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 365 3 299 66 

Grupa zwiększyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznając dodatkowo przesłanki do 

odliczenia w przyszłych latach stratę podatkową. 

 

7. Strata przypadająca na jedną akcję 

 

Zysk/strata przypadająca na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto za okres przypadającego na 

zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 

okresu. 

Zysk/strata rozwodniona przypadająca na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych 

zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 

okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych 

zamiennych na akcje zwykłe). 

 

Działalność kontynuowana  

Wyliczenie zysku (straty) netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki zostało oparte na następujących 

informacjach: 

 

 

Wyliczenie straty na jedną akcję zostało oparte na 

następujących informacjach: 

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2011 

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2010 

Zysk (strata netto) z działalności kontynuowanej (487) 898 

Zysk (strata) na działalności zaniechanej   

Zysk (Strata) wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości 
podstawowego i rozwodnionego zysku ( straty) 
przypadającego na jedną akcję 

(487) 898 

 

 

Liczba wyemitowanych akcji 

 

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia 

wartości podstawowego zysku ( straty)  na jedną akcję w szt. 
4 318 701 4 318 701 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb 

wyliczenia wartości rozwodnionej staty na jedną akcję w szt. 
4 318 701 4 318 701 

 

Strata  netto na jedną akcję (w zł ) (0,11) 0,21 

Rozwodniona Strata  netto na jedną akcję (w zł ) (0,11) 0,21 
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8. Rzeczowe aktywa trwałe 

W bieżącym okresie Grupa przeznaczyła 3.05 tys. zł. na zakupy lub modernizację środków trwałych. Grupa nabyła w 

leasingu środki trwałe o wartości 6.357 tys. zł, w tym w ramach leasingu zwrotnego  obrabiarkę o wartości 5.800 tys. 

zł.   Amortyzacja bieżąca środków trwałych za okres 6 miesięcy 2011 r. wynosi 4 028 tys. zł. 

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych w okresie 6 miesięcy 2011 r. zmniejszyła się w porównaniu do dnia 

31.12.2010 r. o 608 tys. zł. 

Grupa kontynuuje  realizację przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczej w Krakowie inwestycji polegającej na 

opracowaniu i wdrożeniu nowoczesnego systemu monitorowania procesu zamiarowania wsadu do żeliwiaków. 

 

Na dzień 30.06.2011r. Grupa posiada następujące zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych: 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: 

 

 

 

Zobowiązania, z tytułu leasingu 

finansowego, wymagalne w ciągu: 

Nominalne raty leasingowe 

30.06.2011 31.12.2010 

1 roku 3 202 2 243 

od 1 do 5 lat 7 685 4 665 

powyżej 5 lat   

RAZEM 10 887 6 908 

 

Wszystkie umowy leasingu grupa realizuje prawidłowo, zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Wszystkie 

dotychczasowe raty zostały spłacone w terminie. Zabezpieczenie zobowiązań stanowi weksel in blanco.   

Na dzień 30.06.2011r. wartość netto środków trwałych użytkowanych w ramach leasingu finansowego wynosi 

17.912 tys. zł i obejmuje:  4 maszyny na wartość neto 17.348 tys. zł oraz samochody o wartości netto 564 tys. zł. 

 

Zobowiązania z tytułu zakupu pozostałych niefinansowych aktywów finansowych wynoszą na dzień 30.06.2011r. 

kwotę 1 592 tys. zł a na dzień 31.12.2010r. kwotę 2.474 tys. zł. 

 

9. Kredyty i pożyczki 

 

W ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego zadłużenie  Grupy z tytułu kredytu wynosiło 10.671 tys. zł i było niższe o 

3.482 tys. zł w stosunku do zadłużenia Grupy na dzień 31.12.2010r. Szczegółowy opis kredytów Grupy zawiera 

sprawozdanie zarządu Grupy kapitałowej. 

 

 

10. Rezerwy. 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.06.2011 

Stan na 

31.12.2010  

Zmiana w 

 2011 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 438 7 280   158 

Pozostałe rezerwy: na montaż u klienta 1 365 1 946 -581 

 

W I półroczu Grupa zwiększyła rezerwę na świadczenia emerytalne i rentowe o 158 tys. zł. Zmniejszyła się 

wartość pozostałych rezerw utworzona na koszty montażu i prowizje o 581 tys. zł. 
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11. Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.06.2011 

Stan na 

31.12.2010  

Zmiana w 

2011 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 24 24 0 

Odpisy aktualizujące wartość należności 2 148 2 242 -94 

Odpisy aktualizujące wartość nabytych wierzytelności  6 352 6 352 - 

Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych 2 047 2 378 -331 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych 882 882 - 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 11 292 -281 

 

W I półroczu 2011 r. rozwiązano odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe w wysokości 133 tys. zł w 

związku z otrzymaną spłatą należności. Wykorzystano odpis aktualizujący w wysokości 2 tys. zł. Grupa rozwiązała 

część odpisu na należności  długoterminowe,  przypadające do spłaty w terminie 01-06.2012r. w wysokości 331tys. 

zł. 

 

12. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 

najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 

Grupa Kapitałowa RAFAMET za 6 miesięcy 2011 r. osiągnęła stratę netto w wysokości 487 tys. zł. W okresie 

porównywalnym 2010 r. Grupa uzyskała zysk netto w wysokości 898 tys. zł. Na ujemny wynik finansowy Grupy 

kapitałowej wpłynęła strata netto spółki zależnej, która wyniosła 2.160 tys. zł. 

  Dynamika rachunku zysków i strat (w tys. zł). 

Lp. Wyszczególnienie 01-06.2011 01-06.2010 

Dynamika 

2011/2010 

(%) 

Dynamika 

2011/2010 

(w tys. zł.) 

1 2 3 4 5=3/4-1 6=3-4 

A. Przychody ze sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
40 889 39 618 3,2% 1 271 

B. 
Koszt wytworzenia  sprzedanych produktów, towarów  

i materiałów 41  637 36 940 12,7% 4 697 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (748) 2 678 (128,5)% (3 426) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 771 423 82,3% 348 

E. Pozostałe koszty operacyjne 106 390 (72,8%) (284) 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej  (83) 2 711 (103,6%) (2 794) 

G. Przychody operacji finansowych 693 61 1036,1% 632 

H. Koszty operacji finansowych 1 038 1 097 (5,4%) (59) 

I. Zysk (strata)z działalności gospodarczej (428) 1 675 (126,4%) (2 103) 

J. Zysk (strata)brutto  (428 1 675 (126,4%) (2 103) 

K. Podatek dochodowy 59 777 (92,4%) (718) 

L. Zysk (strata) netto (487) 898 (153,9%) (1 385) 

 

 

Działalność operacyjna. 

 

W okresie 6 miesięcy 2011 r. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 40 889 tys. zł i były 

wyższe o 1.271 tys. zł  od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2010 r. Wyższym o 3,2% przychodom 

ze sprzedaży towarzyszyły wyższe o 12,7% koszty wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów.   
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Koszty w układzie rodzajowym. 

 

Tabela 1 Struktura i dynamika kosztów w układzie rodzajowym (w tys. zł). 

Lp. Wyszczególnienie 01-06.2011 01-06.2010 

Struktura 

2011 

(%) 

Struktura 

2010 

(%) 

Dynamika 

2011/2010 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7=3/4-1 

1. Zużycie materiałów i energii 20 448 14 758 43,5 37,3 38,6 

2. Usługi obce 4 207 3 410 8,9 8,6 23,4 

3. Wynagrodzenia 12 844 12 079 27,3 30,5 6,3 

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 688 3 514 7,8 8,9 5,0 

5. Podatki i opłaty 894 878 1,9 2,2 1,8 

6. Amortyzacja 4 028 3 954 8,6 10,0 1,9 

7. Pozostałe koszty 947 966 2,0 2,5 (2,0) 

Koszty rodzajowe ogółem 47 056 39 559 100,0 100,0 19,0 

 

Za 6 miesięcy 2011 r. Grupa poniosła koszty w wysokości 47.056 tys. zł, natomiast w ubiegłym okresie 39.559 tys. zł.  

Zużycie materiałów i energii wzrosło  o 5.690 tys. zł. i stanowi 43,5% ogółu poniesionych kosztów, koszt usług obcych 

wzrósł o 797 tys. zł a koszt wynagrodzeń o 765 tys. zł. Łącznie koszty wzrosły o 7.497 tys. zł tj. o 19% w porównaniu z 

okresem 01-06.2010r. 

Pozostała działalność operacyjna. 

W I półroczu 2011 r. Grupa osiągnęła przychody  w wysokości 771 tys. zł (w I półroczu 2010 r. pozostałe przychody 

operacyjne za 6 miesięcy 2010r. wyniosły 423 tys. zł. 

 

Pozostałe koszty operacyjne za 6 miesięcy 2011 r. wyniosły 106 tys. zł. W porównywalnym okresie roku ubiegłego 

wyniosły 390 tys. zł.   

Na pozostałej działalności operacyjnej Grupa osiągnęła zysk w wysokości  665 tys. zł. 

Działalność finansowa. 

Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 693 tys. zł. W I półroczu 2010 r. przychody finansowe wyniosły 

61 tys. zł. Główną pozycje przychodów finansowych stanowi nadwyżka dodatnich różnic kursowych od środków 

pieniężnych w wysokości 505 tys. zł. 

 

Koszty finansowe za 6 miesięcy 2011 r. wyniosły 1.038 tys. zł. natomiast za okres porównywalny 2010 r. 1.097 tys. zł. 

Główne pozycje kosztów finansowych  stanowią odsetki od kredytów , zobowiązań i leasingu  poniesione w wysokości 

741 tys. zł. 

Ogółem na działalności finansowej poniesiono stratę w wysokości 345 tys. zł. W I półroczu 2010 r. wynik na 

działalności finansowej również był ujemny i wynosił  1.036 tys. zł. 

 
 

13. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Brak nowych zamówień od klientów jako następstwo kryzysu w branży obrabiarkowej a szczególnie odlewniczej miał 

wpływ na niewielki wzrost wartości sprzedaży. Na powstanie straty ze sprzedaży w wysokości 748 tys. zł w 

szczególności  wpływ miały wyniki uzyskane na sprzedaży przez podmiot zależny. Inne czynniki, które utrudniają 

zrealizowanie szybkiego procesu sanacji tego podmiotu  to duża skala zakończonych inwestycji nie generujących 

obecnie zwiększonych przychodów przy konieczności rozliczania kosztów ich amortyzacji oraz ponoszenia wysokich 

kosztów energii elektrycznej, a także znaczne ubytki kadrowe (emerytury, renty, zwolnienia) . 

14. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w prezentowanym okresie. 

 

Działalność Grupy nie cechuje się sezonowością ani cyklicznością istotnie wpływającą na wynik finansowy. 
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15. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 

 

Nie wystąpiły. 

 

16. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy.  

 

Spółka dominująca w I półroczu 2011 r. nie wypłaciła dywidendy. Dnia 31.05. 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy RAFAMET S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2010 r. Na wypłatę dywidendy 

przeznaczono kwotę 1.641 tys. zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,38 zł. Dywidenda objęte są 

wszystkie akcje Spółki, tj.4.318.701 szt. akcji. Dniem dywidendy jest dzień 29 sierpnia 2011r. Dywidenda zostanie 

wypłacona w dwóch terminach: 12.09.2011r. w kwocie 820 tys. zł ( 0,19 zł na jedną akcję) oraz 24.10. 2011r. w kwocie 

820 tys. zł ( 0,19 zł na jedną akcję). 

 

17. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 

sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

 

Dnia 06.07.2011r. podpisano umowę z FAMET S.A. Kędzierzyn Koźle na dostawę 2 tokarek karuzelowych na wartość 

4.400.000 EUR. Termin wykonania kontraktu ustalono na 31.10.2012r. 

 

Dnia 15.07.2011r. RAFAMET S.A. podpisał aneks z PKO BP S.A. na podwyższenie limitu na gwarancje bankowe z 

7.000.000zł do 12.000.000zł. Dostępność limitu została określona na dzień 31.12.2015 r.  

 

Dnia 26.07.2011r.  dokonano odsprzedaży z majątku trwałego Spółki,  tokarki karuzelowej wraz z wyposażeniem, 

realizując zysk na tej operacji w wysokości 750 tys. zł. Wpłynie to na poprawę wyniku finansowego uzyskanego  za 7 

miesięcy 2011r. 

 

Po dniu, na który sporządzono niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie zanotowano innych 

istotnych zdarzeń, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

 

18. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły 

od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu: 
Stan na 

30.06.2011 

Stan na 

31.12.2010 

Zmiana  

(w tys. zł) 

 gwarancji  8 166 5 160 3 006 

 poręczeń  13 613 1 913 11 700 

Razem 21 779 7 073 14 706 

 

Zobowiązania warunkowe obejmują wartość gwarancji  i regwarancji dobrego wykonania kontraktu, udzielonych 

kontrahentom  przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz zwrotu zaliczek. Na dzień 31.12.2010 zaliczki te 

wynosiły 889 tys. zł. natomiast na dzień 30.06.2011r. 2.166 tys. zł. 

 

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zobowiązania warunkowe wzrosły o 14.706 tys. zł  w stosunku 

do dnia 31 grudnia 2010 r.  

Aktywa warunkowe 

Na dzień 30.06.2011 r. Spółka wykazuje aktywa warunkowe na roszczenia sporne  opisane w nocie  „Sprawy sądowe.” 

Dotyczą one pozwu przeciwko Kredyt Bank S.A. o zapłatę na rzecz RAFAMET S.A. kwoty 12.307 tys. zł  wraz z 

ustawowymi odsetkami 

 

 

Aktywa warunkowe z tytułu: 
Stan na 

30.06.2011 

Stan na 

31.12.2010 

Zmiana  

(w tys. zł) 

 roszczenia sądowe 12.307 12.307  

 odsetki od roszczenia sądowego 2.066 2.066  

Razem 14.373 14.373  
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19. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z 

podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe.  

Transakcje z podmiotami powiązanymi (w tys. zł) 

Podmiot powiązany 

Należności 

od podmiotów  

powiązanych 

Zobowiązania 

wobec  

podmiotów 

powiązanych 

Sprzedaż na rzecz 

 podmiotów 

powiązanych 

Zakupy  

od podmiotów 

powiązanych 

30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06. 10 30.06.11 30.06. 10 

Zespół Odlewni „RAFAMET” sp. z 

o.o. z tytułu należności handlowych i 

pozostałych 

744 463 55 140 448 572 2 305 2 653 

Zespół Odlewni „RAFAMET” sp. z 

o.o. z tytułu pożyczek 
1 350 1 718       

Zespół Odlewni „RAFAMET” sp. z 

o.o. z tytułu udzielonych zaliczek 
300 1 146       

„RAFAMET-TRADING” sp.  z o. o. 

w likwidacji 
 - 375 283 12 12 194 84 

„MET.COM”. sp. z o.o. w likwidacji - - - 131 - - - 11 

OOO STANRUS-RAFAMET 197 29 - - 1 973 68 - - 

 

RAFAMET S.A. uzyskał w I półroczu 2011r.  od spółki zależnej Zespół Odlewni sp. z o.o. przychody finansowe z tytułu zapłaty 

dyskonta cesji w wysokości 38 tys. zł oraz spłaty odsetek od pożyczek w wysokości 48 tys. zł. 

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Wszelkie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które 

obowiązują w relacjach gospodarczych z innymi podmiotami. Transakcje były dokonywane wyłącznie na warunkach 

rynkowych. Na wszystkie transakcje zostały wystawione faktury handlowe. 

 

  

 

20. Zatwierdzenie skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 26 sierpnia 

2011 r. 

 

 

Podpisy członków Zarządu:     

     

     

26 sierpnia 2011 E.Longin Wons  Prezes Zarządu ………………….. 

     

26 sierpnia 2011 Ryszard Stryjecki Wiceprezes Zarządu ………………….. 

     

26 sierpnia 2011 Maciej Michalik  Wiceprezes Zarządu ………………….. 

     

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:   

     

26 sierpnia 2011 Urszula Niedźwiedź Główny Księgowy ………………….. 

 

 

  

 

Kuźnia Raciborska, 26 sierpnia 2011r. 


