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Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza przekazane podczas ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAMET S.A. przekazuje odpowiedź na pytanie Akcjonariusza Spółki zadane podczas Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r. Zarząd zobowiązał się udzielić odpowiedzi, 
zgodnie z art. 428 § 5 k.s.h., w terminie do 14 dni od dnia odbycia ZWZ RAFAMET S.A. 

W odpowiedzi na pytanie Akcjonariusza, dotyczące sposobu wykorzystywania środków pieniężnych z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2011 oraz kierunków wydatkowania tych środków w roku 2012, poniżej 
przekazujemy wnioskowane informacje:
1. Dane za rok 2011:
- stan środków pieniężnych ZFŚS na dzień 01.01.2011 r. wynosił 176.668,95 zł, 
- przychody Funduszu z tytułu ustawowych odpisów w koszty działalności wyniosły 568.704,21 zł,
- przychody Funduszu z tytułu podziału zysku netto za rok 2010 wyniosły 160.225,53 zł,
- przychody pozostałe, w tym z tytułu odpłatności pracowników za wczasy, wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 
25.265,16 zł,
- wydatki Funduszu na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz świadczenia na ich rzecz wyniosły 
21.936,34 zł (wypłacone na rzecz 204 dzieci pracowników),
- wydatki na zapomogi oraz świadczenia w sytuacjach losowych wyniosły 36.948,50 zł (wypłacone 42 
pracownikom i 11 emerytom), 
- wydatki na tzw. „wczasy pod gruszą” wyniosły 415.800,00 zł (wypłacone 436 pracownikom),
- wydatki na zorganizowany wypoczynek w postaci m.in. krajowych wycieczek turystycznych wyniosły 135.623,00 zł 
(wypłacone 330 osobom),
- wydatki na świąteczne oraz inne świadczenia okolicznościowe wyniosły 171.270.00 zł (wypłacone 439 osobom).

2 Dane (plan) na rok 2012:
- stan środków pieniężnych ZFŚS na dzień 01.01.2012 r. wynosił 149.286,01 zł, 
- planowane przychody Funduszu z tytułu ustawowych odpisów w koszty działalności wynoszą 565.196,34 zł,
- przychody Funduszu z tytułu podziału zysku netto za rok 2011 wyniosły 164.105,52 zł,
- planowane przychody pozostałe, w tym z tytułu odpłatności pracowników za wczasy, wypoczynek dzieci i 
młodzieży wynoszą 20.000,00 zł,
- wydatki Funduszu na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz świadczenia na ich rzecz wynoszą 
55.000,00 zł,
- planowane wydatki na zapomogi oraz świadczenia w sytuacjach losowych dla pracowników i emerytów wynoszą 
90.000,00 zł,
- planowane wydatki na tzw. „wczasy pod gruszą” wynoszą 440.000,00 zł,
- planowane wydatki na zorganizowany wypoczynek w postaci m.in. krajowych wycieczek turystycznych wynoszą 
120.000,00 zł,
- planowane wydatki na świąteczne oraz inne świadczenia okolicznościowe wynoszą 181.000,00 zł,
- rezerwa Funduszu na lata następne i wydatki nie planowane wynosi 9.137,45 zł.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
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