
Ocena Rady Nadzorczej

z badania sprawozdalia Zarządu z działalności Spółki

oraz sprałyozdania finansowego Fabryki obrabiarek RAF.AMET S'A. za 2o11 r.

Ninięjsza ocena stanowi w1pełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wyńkających z Kodeksu

Spółek Handlowych fut' 382 $ 3.

Podstawę oceny stanowią

_ Sprawozdarrie Zuządl z działa|lości Spółki Fabryka obrabiarek RAIAMET s.A. w

2011r.,

_ Wprowadzenie do sprawozdania finanso\ł/ego za2011 r.'

_ Bilans na dzień 3l.|2.2011' t.'

_ Rachunek zysków i strat za okręs od 01'01.201| r. do 3|.I2.201I t.'

_ Zestawienia zmian w kapitale własnym za 2011 r.,

RachunekprzepĘwówpieniężnych za okes od 01.0l.20ll r. do 31.12'201 1 r',

Dodatkowe informacje i obj aśnienia,

- opinia i rapolt biegłego rewidenta z przebiegu i ręzultatów badania sprawozdania

finansowego za okes od 01.01.2011 r. do 3l.I2.f01l t.,

_ Inne dokumenĘ przedłożone Radfię Nadzorczej w trakcie roku oblotowego,

_ Informacje uzyskarre od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania

|rnansowego Spółki za rok 2011 uchwałą Nr 28/VIII/2011 z posiedzenia w dniu 20 kwietnia

201 l r. Badanie obowiązko\łych sprawozdń finansowych Spółki powierzone zostało ffinie

BDo sp. z o.o' z siedzibąw Warszawie, nr ewidencji KRBR 3355.

1. Rada Nadzorcfa stwieldza, że w 201l r. Spółka osiągnęła ze swojej działalności zysk

netto w kwocie 5'955 tys. zł.

2. Poziom osiągniętęgo zysku netto jest wyższy od wrniku roku poprzedniego o 59%.

Ręzu]tat w}placowany przez Spółkę charakteryzuje się wielkością znacznie wyższą od

założonęj w Planię techniczno.ekonomiczn)m na rok 2011 (o około 33,2%). Prognozy

wyników za 2011 r. zostaĘ opublikowane .w dniu 29 sierpnia 201I t. ptzy posiadanym

back logu na bieĘcy okles obrachuŃowy na poziomie około 87% planu, zrealizowanych' 
f,u



3.

4.

wolumenach sprzedaży lla koniec lipca na poziomie 43,36 miliona zł i zysku netto

podmiotu dominującego w wielkości około 2,7 miliona zI. Pomimo realizacji po

QIII'2011 całęgo przewidywanego zysku netto, Zatząd nte zmieńał prognoz w tym

zakręsie z uwagi na ryzyko kursowe. wycenę kontaktów długoterminowych i inne

czynniki makroekonomiczne podlegającę occnię przez biegłych lewidentów'

Nadmienić na|ęży, że aglegat netto zllacznie przekraczający założony budżet, został

uzyskany przy niewiele większych niż zakładane wo|umenach i jedynie l2% większych

przychodach w stosunku do roku poprzedniego. Zdaniem Rady świadczy to o dużej

sprawności zarzĄózańa Społką i umiejętności dostosowaniu posiadanych pŹez nią

zasobów do sytuacji ryŃowej sęgmęntu, w którym spółka operuję oraz s}tuacji

makroękonomicat€j. o wartości sprzedaży poza wolumenami decydował także wysoki

kurs EIIR,ĘLN na przestrzeni całego roku, pozwalając na realizację nadwyżek \łpływów

w stosunku do budżefu'

Istotnymi ęlęmentami działń gospodarczych Spółki w 20l l roku były:

. rozwój ryŃów spŹedaży w sytr:acji ograniczenia rynku B2B spowodowanego

ogólnoświatową s}'tuacją kryzysową

. 2olo-2o11 . zakończenie działania inwęstyc).jnego polegającego na budowię tokarki

karuzelowej KCI 600/800N i oddanie urządzenia w leasing zwYotny'

. racjonalizacja zarzĄdzada finarrsami Spółki w kontekście konserwat1wnej polityki

inst},tucji fi nansujących podmioty gospodarcze.

. prowadzenie działań nakielowanych na sanację spółki zalężnej i doplowadzenie do

uzyskania przez ńą trwałej zdolności do funkcjonowania na rynku,

. stałe utwierdzanie silnej pozycji r1nkowej producenta obrabiarek w kraju i na świecie

oraz tozszetzelnię oferty produktowej. co znajduje odzwierciedlenie w zawartych

kontraktach.

. zakontraktowanie i rozpoczęcie budowy największej w histońi Spólki maszyny d]a

fureckięgo kontahenta _ firmy AKDAS. Przedmiotem umowy jest dostawa przez

Emitenta tokarko-frezarki karuzelowej typu KCI 500/800 N oraz tokarko-li€zarki

karuzelowęj Rpu KDC 800/13oo N, \},raz z pr4na|eżnyrni do maszyn akcesońami i

wyposażenięm. Łączna waltość przedmiotu umowy wynosi 5.300.000.00 EUR' tj.

2l.128.980'00 zł.

Rada Nadzorcza stwierdza' żę sprawozdanie |rnansowę za 20,11 r' sporządzone zostało

ptzez zaęĄd spolki w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowięującym

i[*



6.

7.

5.

8.

pla.wemj w tW z\\łaszczA z Międz}Talodolvymi standaldami Sprawozdawczości

Finansowej na podstawie decyzji WZA nr l6ll/05 z dnia 17 czerwca 2005 r.

Sprawozdanie finansowę sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie

z zasadami rachunkowości' wynikającymi z Międzynarodowych standardów

RachuŃowości (MSR)' Międąmarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

(MssF)' a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachuŃowych.

Poplawność sporządzenia sprawozdań, ich zgodności z księgani rachunkorłymi,

dokumentami i stanem faĘcznym nie budzi zastżeżeń, co znalazło swoje potwierdzenie

w pozytywnej opinii i raporcie biegłego rewidenta'

Kluczowym biegłym rewidentem przęprowadzającym badanie była Pani GBż}'na

Maślanka wpisana na listę biegłych rewidęntów pod numerem 9375. Biegli rewidenci

dokonali badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania sprawozdaniaZatządl z

działalności Spólki zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Ustawy o

rachulkowości, oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez

Krajową Radę BiegĘch Rewidentów. Komitet Aud}tu Rady Nadzorczej Fabryki

obrabiarek RAFAMET s.A' spotkał się z biegłym rewidentem badającym sprawozdania

|rnansowe Spółki za 20|I t. podczas posiedzenia w dniu 12 kwiętnia 2012 I', celem

omówienia danych i informacji zawartych zarówno w dol.umentach Spółkijak i w opinii i

Iaporcie biegłego rewidenta.

Bilans spoŹądzony nadziei31'12.2o|I r. po stronie aktywów i pas1rłów wykazuje sumę

w wysokości 144'689 tys. zł, tj. wię|kość większąod ubiegłorocznej o l3olo.

Na kwotę tę po stronie aktywów skladają się:

_ Akt}ała tlwałę

- Aktywa oblotowe

64',l78 qs' zł
,79 .9|1 tys. zł

Po stronię pas}nvów źródłami finansowania są
_ Kapitał własny 86.45l tys. zł

_ Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58.238 tys. zł

9' wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 5'955 Ęs. zł, z

tego:



Na spŻedał

Na działalności operacyjnej

Zysk przed opoda&owaniem

I 0. Informacj a dodatkowa:

Dane podane w informacji dodatkowej

uzupełniają informację dla potzeb

pienięaych.

_ Stan początkowy

- Saldo przepĘwów pięniężnych

_ Stan końcowy

25.912 tys. zł

6'686 tys. zł

stanowią część opisową bilansu' są wiarygodne i

spolządzenia ńchunku z przep\wu środków

2.464lys. zł

+ 5 '404 tys. zł

7.868 tys' zł.

82.29,1 lys. zł

86.45l tys. zł'

+

l l. Rachunęk przępł}'\łów pieniężnych:

Stan początkowy środków pieniężnych zwiększony o saldo przepłyrłów jest fgodny

stanem środków pieńęznych wykazanych w bilansie:

12. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF):

stan początkowy kapitałów własnych po korektach jest zgodny ze stanem kapitału

własnego wykazanyn w bilansie:

_ Stan początkowy

Stan na koniec okęsu

13. Zarząd Spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET S'A' w osobach Parrów: E. Longina

Wonsa, Macieja Michalika i Ryszafda Shyjeckiego' sporządzit i przedstawił Radzie

Nadzorczej sprawozdanie z działalności jednostki za okręs od 01'01.2011 r. do

3I.I2'f0|1 r. W dokumencie zawańo opis zdarzeń gospodarczych i działan Zaftądn w

celu poprawy firnkcjonowania Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie to zostało

spoŹądzone prawidłowo' a działanla Zatądu nie budzą zastzeŹeń'

Rada Nadzorcza poz}t}lr'rrie oceniła przedstawione jej sprawozdanie Zarządll z

działalrrości Spółki w 201l r. oraz sprawozdarrie finansowe za 2011 r. Biegły Iewident

ydał opinię poz}'tywną a Rada Nadzorcza nię ma zastrzeżeń co do prawidłowości opinii

r rapofu.

Rada Nadforcza zapoznała się z wnioskiem Zarządl o ptzeznaczęnie zysku netto ZA

2011 r . ' li'-



14. Rada Nadzorcza stwieldziła, iż pżedstawione sprawozdania ściśle korespondują z
informacjami przędstawionymi ptzłz Z,atz4d sukceq.wnie w trakcie roku obrotowego' w
toku rozpaĘ.\łania przedstawionych dokumentów Zarząd Spółki udzielał odpowiedzi i
wyjaśnięń na plania zadawurc p|zez człoŃów Rady odnośnie poszczegó]nych pozycji

ujętych w sprawozdaniach.

15. Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem Komitetu Audytu dotyczącym podsumowania

roku obrotowego 20 I I .

16. Rada Nadzorcza po przeprowadzeńu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAIAMET S.A. za 20ll r.
poz}t}.\łnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu przedstawione przęz Spółkę w dokumęnty'

Przewodniczący MichaI Kaczmarzyk

Z-ca Przewodnicz'ą:ego _ Sz1'rnon Ruta

Sęklętarz _ Marcin sialkowski
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