
Ocena Rady Nadzorczej

z badania sprawozdLaiL zarządu z dzialalności Spółki

oraz sprawozdania linansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA za 2014 r.

Niniejsza ocena stanowi w1pełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z Kodeksu

Spótek HandJowych Art. 382 $ 3.

Podstawę oceny stanowią

Sprawozdanie Zatądu z dzia|allości Spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET S.A. w

2014 r.,

- Wprowadzenie do sprawozdania frnansowego za 2014 r.

- Bilans na dzień 31 .12.201'4 t.'

Rachunek zysków i stat za okes od 1.01'2014 r. do 3l ' l2'20l4 r' '

. Zestawienia znian w kapitalę własnyn za 20l4 r.'

Rachunek przepły''vów pieniężnych za okres od 1.0l .2014 r' do 3 l.12'20l4 r.'

- Dodatkowe informacje i objaśnienia,

- opinia i rapoń biegłego ręwidenta z pfzebiegu i rezultatów badania sprawozdania

finansorł''ego za okres od 1.01.2014 r. do 31 .12.2014 r.'

Io]1e doku]]lenty przedłoione Radzie Nadzolczej w trakcie .oku ob.otowegc'

Intbrmacje uzyskane od Zarządu Spółki'

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprarvozdania

finansowego spółki za rok 2014 uchrvałą Nr 20llX/2014 z dnia 28'05.2014 r. Badanie

obowiązkotych sprawozdań finansow;.ch Spółki powierzone zostało firmie BDo Sp. z o'o' z

siedzibąw Warszawie. nr ewidencji KIBR 3355.

i. Rada Nadzorcza st\ł'ierdza. że w 2014 r' Spólka osiągnęła ze swojej działalności zysk

netto w kwocie 76ó tys. zł.

f. Poz|om osiągniętego zysku netto jest niższy od wyniku roku poprzedniego o 62% (rok

wcześniej zanotowano spadek o 55o/o, co wskaztrje na niekorz) stną tendęncję). Ręzu]tat

wyplacowany przez spółkę charakteryzuje się wielkością znacznię niższą od Założonej w

Planie techrriczno-ekonomicznym na lok 2014. Prognozy wyików za 2014 I' nie zostĄv
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opublikowane, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zatząd informował CzłoŃów organu

o swoicb przewidywaniach odnośnie trudności osiągnięcia wyników w stosunku do

przyjętego Planu' analizował równieŹ niekorzystny wpłyrv braku kontraktacji i nięktórych

ręływórv ze sprzedazy. Podczas biężącego omawiania wyników Spółki w okesie

sprawozdawcz}rm monito.owano zmienność i niski kurs walut. Ryzyko kursowe było

pfzęz zarząd analizowane i czasowo zabezpieczane' wycena kontraktów

długoteminoĘych zawiera rozliczenie kursów kzyżowych pal walut w jakich były bądź

będą rozliczane umowy zawarte z kontrahentami. Wynik netto znacząco odbiegający od

założonego budżefu, został uzyskany plzy ponad flyo nizszych przychodach w stosuŃu

do uzyskanych rok wcześniej. Mażowośó, mimo bardzo niekorzystnych uwalunkowań

mal<roekonomicznych i biznesolrych w sektorze w którym działa Spółka, została

utrzymana na rclaty*Tlie stałym poziomie. W opinii Rady pozwala to poz}tyvmie ocenić

sprawności zarządzania Spółką i umiejętności dostosowaniu posiadanych przez nią

zasobów do s1tuacji rynkowej s€gmentu' w którym Spółka operuje oraz s}tuacji

malsoekonomicznei.

Istotnymi elementami działań gospodarczych Spółki w 2014 roku były:
l utrzymanie i działania wspierające rozwój ryŃów sprzedaży w s}'tuacji ograniczenia

rynku B2B spowodowanego przedłużającą się ogólnoświatową sytuacją ekonomiczną
. ncjonalizacja zarządzania finansami Spółki w kontekście zmniejszonej ilości

zamówień i polityki insqtucji finansujących podmioty gospodarcze oraz

\ł}stępującym periodycznie umocnięniem złotego wobec koszyka walut w których

Spółka roz|icza swoje kontrakty,
. doplowadzenię do uzyskania przez Zespól odlewni RAFAMET Sp' z o.o. trwałej

zdolności do fuŃcjonowania na lynku' w tym linansorvanie spółki zależnej,
. stałe utwierdzanie silnej pozycji rynkowej producenta obrabiarek r:r.kaju i na świecie

oraz rozszerzanie ofeńy produkowej,
. poszeżenie możliwości produkcyjnych spółki poprzez inwestycje w aktywa trwałe -

budowa nowej hali montazu' która umozliwi wejście w nowe segn]enty rynku
(maszyny o rviększych gabar-rtach).

Rada Nadzorcza stwieldza' że splawozdanię finansowe za 2014 r. sporządzone zostało

ptzez zaŻąd Spółki w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowiązującym
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prawem. w t'"m zwłaszcza z Międzynalodow},mi standardami sprawozdawczości

Finansowej na podstawie decyzji WZA nr l6/1105 z dnia I'1 czetwca2005 r.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzonę zostało we wszystkich istotnych aspektach

zgodnie z zasadami rachuŃowości, wynikającymi z Międzynarodowych standardów

Rachunkowości (MsR)' Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Finansowej (MSSF)' a takŹe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachuŃowych.

6' Poprawność sporządzenia sprawozdań' ich zgodności z kięgami rachunkovymi,

dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzei'eń' co znalazło swoje

potwierdzenie w poz}'t1"lmej opinii i raporcię bięgłęgo rewidenta.

7. Kluczowym biegtym rewidentem przeprowadzając}'m badanie była Pani GraŹyna

Maślanka wpisana na listę biegłych rewidentów pod nlrmerem 9375' BiegJi rewidenci

dokonali badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania sprawozdania zarządu

z działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Ustaqy o

rachunkowości, orŻV notmŹlmi wykon}'\łania zawodu biegłego rewidenta \łydanymi

plzez Knjową Radę Biegłych Rewidentów' Rada Nadzorcza Fabryki obrabiarek

RAFAMET s'A. spotkała się z biegłym rewidentem badającym sprawozdania

titunsowe Spółki za 2014 |. podczas posiedzenia w dniu 21 kwiętnia 2015 r', celem

omówięnia danych i informacji zawaItych zalówno w dokumęntach Spólki' jak i w

opinii i rapolcie biegłego ręwidenta.

8. Bilans sporządzony na dzień 3|'|2.2014 r' po stronie aktywów i pasywórv wykazuje

sumę w wysokości 149.945 rys, zł' tj. więlkość mniejszą od wańości roku

popEedzającego o około 37o.

Na kwotę tę po stronie aktywów sk]adają 5ię;

. Aktywa tlwałę 8l.635 tys. zł

- Aktywa oblotowe ó8.310 tys' zł

Po stronie pasywów zód|ami |Lnansowania są



- Kapitał własny 90'519 tys' zł
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiąfarfa 59.426 f!s. zł

9' W1nik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości .166 tys' zł' z

tegol

- Na spŻedaiy brutto + l7.88l tys. zł
- Na działalności opemcyjnej + 1'826 tys. zł
- Zyskpzed opodatkowaniem + 1'051 tys. zł

. Infomlacjadodatkowa:

Dane podane \ł, informacji dodatkowej stanowią część opisową bilansu' są wiarygodne i

uzupełniają informację dla potrzeb sporządzenia lachuŃu f przępb.ilu śIodkó.$'

pienięZnych.

. Rachunękprzępb.wó\ł,pieniężnych

Stan początkowy środków pieniężnych zwiększony o saldo przępb.ivów jest zgodny fe

stanem śIodków pieniężnych w)'kazanych w bilansieI
. stan poczaJko\ły 1.190 tys. zł
- saldo przepł}.lvów pieniężnych 1.158 tys. zł

w tym zmiana stanu śrcdków z t}.tufu

różnic kwsowych - 197 tys'ń
- Stan końcowy 2.15l tys. zł

. Zestawienie zmian w kapitale własnym (1Ą,g MSSF):

Stan początkowy kapitałów własnych po korektach jęst zgodny ze stanem kapitafu

własnego wykazanym w bilansie:
- Stan początkowy 90.615 tys' zł
- stan na koniec okesu 90'519tys.fł

l0' Zarząd Spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET S.A' \ł/ osobach Panów: Longina E' wonsa

i Macieja Michalika' sporządził i pżedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie z

działalności jednostki za okes od 01.01'2014 r. do 31.12'2014 r. w dokumencie zawańo

opis zdażeń gospodalc?'ych i działan Zaftądu w celu poprawy funkcjonowania Spółki. W



ocenie Rady Nadzorcfej Sprawozdanie to zostało spożądzone prawidłowo a działania

ZŃząd! tie bnd7'ązastrzei.eń.

11.w loku oblotowym 2014 Zatząd Spółki prawidłowo gospodarował posiadanymi

środkami fiDansowymi pozyskan).rni z dźałalności operacyjnej Spółki. Przychody

finansort'e zostały osiągnięte m'in. poprzez odpowiednią alokację środków finansowych.

12' Spółka w dniu 2 lutego 2014 r. podpisała z bankiem PKo BP S.A. Arreks m 6 z dnia

12.02.f01.4 I. do umo\ły kredytu w fomie limifu kędlowego wieiocelowego z dnia

I7 '02.2010 t' Dotychczasowa kwota limitu nie uległa zmianie i wynosi 15'000.000,00 zł.

Na podstawie zawartego aneksu zmianie podlega końcowy okres spłaty kedytu w tbmie

]imitu ked}towego wielocelowego i przypada na dzień 15.02.2017 r.

Spółka w dniu 15.07.2014 r. podpisała z Raiffeisen Bank Polska S'A' (00.549 Warszarł'a.

ul' Piękna 20) aneks nr 10 do umowy o limit więrz)'te]ności z dnia 29'07.2009 r. Kwota

limifu wynosi 16.000.000,00 zł' Środki te spółka możę \ł}korzystywać na uzyskanie

gwarancji bankonych oraz f1nansowanie ked}towe w rachunku bieżĄcym.

Spółka w dniu 29 maja 2014 r' podpisała z baŃiem I-ISBC Bank Polska S.A. (00-693

warszawa, ul' Marszałkowska 89) aneks nr 12 do umo\\y o linię gwarancji z dnia

14'10.2009 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie linii gwarancyjnej do wysokości

okeślonego linifu 4.0oo.oo0'0o EUR' Środki te Spółka możę w) korzystywać na

uzyskanie gwarancji| przetargolłJch' zwrofu zaliczki. dobrego w1'konania umowy,

rękojmi oraz gwaralcji mieszanych. Dostępność limitu została określona na dzień

29.05.2015 r.

13. Stwierdzono' iż kwestie przychodów i kosztów finansowych olaz należności

publicznoprawnych zostĄ w peł]d pŹedstawione i omówione w przędstawionym

spraword ariu.

l4'Rada Nadzorcza pozytylvnię ocęniła przędstawione jej sprawozdanię ZarządD z

działalności spółki w 2014 r. olu sprawozdanie finansowe za 2014 I' Biegły lewident

wydał opinię poz},tywną a Rada NadzQlcza nię ma zaskzeżęń co do plawidłowości

opinii i raportu.



15. Rada Nadzorcza zapoznała się z \łnioskiem Zarządu

w1.sokości 76ó tys' zł na kapitał zapasowy.

o przeznaczetie zysku netto w

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości uzasadnienie zawalte we wniosku i

argumentację, Że powisze rozwiązanie jes1 zgodne z intelesem Spółki oraz jej

akcj onariuszy.

16'Rada Nadzorcza stwierdziła' iż przedstawione sprawozdania ściśle korespondują z

informacjami przedstawiolymi ptzez Zarząd sukces}.R'nie \'/ trakcie roku oblotowego' w

toku Iozpatlywania przedstawionych dokumentów Zarząd Spółki udzielał odpowiedzi i

wyjaśnień na p1tania zada\łane przez cfłoŃów Rady odnośnie poszczególnych pozycji

ujętych w sprawozdaniach.

17. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu Z dfiałalności Spółki

oru sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2014 r.

poz),tywnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu przedstawione przez Spółkę w/w dokumenty'

Przewodniczący MarcinSiarkowski

Wiceprzewodnicząca Aneta Falecka

Członek _ Michał Rogatko

Członek Piotr Regulski

Członek _ Michał Tatarek
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