
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Fabryki Obr&biarek RAFAMET S.A. w Kuzni Rsciborskiej

z DzIAŁALNoŚcI w oKRESIE oD 1.01.2014 r. Do 31.12.201a r.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2014 był kolejnym okesem dobrej współpracy z ZarzĄdem

Spółki' zalówno podczas regulamych posiedzeń, jak i w takcie roku obrotorłego. Rada

Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania spółki kwestie, przy czym

najwaźniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prowadzonej działa]rrości

operacyjnej, aspektów fuŃcjonowania spółki zależnej Zespół odlewni RAFAMET Sp. z o'o',

bieĄcej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki pzed nęgatFvnym wpł}.wem

uwarunkowań makroekonomicznych. sprawozdań i zapĄdzańa zasobami ludzkimi jakimi

dysponuje Spółka, dostosowania modelu funkcjonorvania do oczekiwan rynkowych w

kontekście posiadanych zasobów oraz realizacji projeL:tu inw€stycyjnego w postaci budowy

hali montażu. zwiększającego zarówno konkurencyjność, jak i moż]iwości produkcyjne

Spółki.

Na posiedzeniach Rady omax'iane były wszystkie kluczowe sprauy związane

z fuŃcjonowaniem Spółki. Porządki obrad byly ukladane w taki sposób. aby obejmovr'ały

wszystkie zagadnienia, ldórymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie

z obowiązującym prawęm, a także bi9żącymi potŻebami analizy działalności operacyjnej'

Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada, zamieszczono w dalszej części

Sprawozdania-

Biorąc powyższę pod uwagę. w ocenie Rady Nadzorczej, Radajest dobrze pŹygotowana do

wykon1.wania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia ję w sposób

właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad spółką we wszystkich istotnych dziedzinach

jęj działalności. Profile mel)'tolyczne Członków Rady pozwalają na dokonyrt'anie

wieloaspektowej analizy wszystkich czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie

zarówno Spółkijak i całęj Grupy Kapitałowej.

1. SKŁAD RADY N ADzoRCzEJ

w okesie od 1 stycznia 201'4 t. do 3l grudnia 2014 I. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka

obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:



Przewodniczący Michał Kaczmarzyk . do 7.02.2DI4 r.'

Przewodniczący - Joanna Bryx-ogrodnik _ cały rok (Przewodnicząca od 16'04.2014 f-),

Zastępca Przewodniczącego Marcin Siarkowski _ cały rok (wicepŹewodniczący od

16.04.2014 r.),

Cztonek Janusz A. Strzępka - do 16.12.2014 r.'

Członek - Pioh Regulski od 16.04.2014 r.,

Członek . Michał Rogatko _ cały rok,

członek - Michał Tatarek cały rok.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

a) Pan Michał Kaczmarzyk złoży| |ęzygnaqę z pełnienia fuŃcji w Radzie Nadzorczej z

dniem 07.02.2014 r. (pełnił funkcję Przewodniczącego R}l)'

b) W związku z powyższym 16.04.2014 |. do składu Rady Nadzorcfej został powołany Pan

Piotl Regulski' funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Pa,1i Joannie Br}x-

ogrodńk, natomiast funkcję Zastępcy PŹewodniczącego Rady Nadzorczej objął Pan Marcin

Siarkowski,

16.122014 r. Nadzr'lyczajne Walne Zglomadzenie podjęło uchwałę w sprawie odwołania

członka Rady Nadzorczej Pana Janusza A. sfuzępki.

Zmiany po dniu bilansowlm:

a) Z óruem 14'01.2015 r. Pani Joanna Bry-ogrodnik złożzyła rezyglację z człoŃostwa w

Radzie Nadzorczej (pełniła fmkcję Przewodniczącej RN), zaś do składu RN dokooptowano

PaniąAnetę Falecką

b) W związku z powyższ)tn Rada Nadzorcza dnia f3.0I.20I5 r. funkcję Przęwodniczącego

Rady Nadzorczej powierzyła Panu Marcinowi Siarkowskiemu' natomiast Iunkcję Zastępcy

Pźewodniczącego Rady Nadzorczej objęła Pani Aneta Falecka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RĄFAMET S.A. dnia 16.12'2014 roku podjęło uchwałę,

że Rada Nadzolcza RAIAMET s.A' do czasu up\.rtu kadencji składać się będzie z pięciu

osób.

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania

zawodowego, wynikający z posiadanych kwalifikacji i stopni naukowych oraz doświadczenia

w zakesie zarządzania, markętingu i plavr'a.

Życiorysy CzłoŃów Rady dostępne są na stronie intemetowej Spółki.



2. W\'KAZ TERMINÓW PoSIEDZEŃ RĄDY NADZoRCZEJ

w okiesie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących tenninach|

. 12.02.2014 r.,

. 16.04.2013 r.,

. 28.05.2013 r.,

. 04.09.2013 r.,

.  04 .11 .2013 r .

Posiedzenia zwo\'lvarre były w trybie Tńryczajiym z wcześniejszym pisemn}m

zawiadomieniem wszystkich Członków Rady o terminię, miejscu i pŻewid}.wanym polządku

obrad. spotkania odbywały się w siedfibie Spółki w Kuźni Raciborskiej.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim

ltyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całoksztahem przedmiotu obrad

przez wszystkich Cfłonków organu na(Lzolczego.

w roku oblotowym 2014 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał. Pomiędzy posiedzeniami Rada

Nadzorcza za pomocą śIodków befpośredniego porofumiewania się na odległość uch\łał nie

podjęła'

ZestawienJe podjęt;ch pr7e Radę \adforcfą uchwal:

Data podjęcia uchwały Numer uchwaly Temat uchw,aly

12 lutego 2014 r. 8/IXJzOT4
!v spratvie przyjęcia podstawowych
parametrów,,Planu techniczno
ekonom;czneso RAFAMET S.A.
na rok 2014"

16 kwietnia 2014 r. 9/txl20r4 P'zewodnjczącego Rady
Nadzorczei R'ĄFAMET s.A.

16 kwietnia 2014 r. 10/rx12014 w spratvie wyboru Zastępcy
Pżewodnicz4cego Rady
Nadzorczei RAFAMET S.A.

16 kwietnia 2014 r. nt7xt20r4

w sprawie oceny sprawozdania
Zarządu z działaIności Spółki za
rok 2013 oraz sprarvozdania
finansow€go spółki za rok
obotowy 2013

16 kwietnia 2014 r. r2llx/)0t4
w sprawie oceny sprawordania
Zarządu z dzialalności Grupy
Kapitałowej RAFAMET za rok

+



20 I 3 oraz skonsolidowanego
sprawozdania fi nansow€go Grupy
Kapitałowej RAFAMET za rok
obrotoĘ, 20 l 3

l6 kwietnia 2014 r. 1,3tl]{J2014
w sprawie opiniido \łniosku
Zarządu o podzia]e zysku z lat
ubieelych

16 kwietnia 2014 r. t4tD{J20r4
w sprawi€ opinii do li.r osku
zarządu o podfiale zysku za rok
obrotowy 20 I l

16 k\\ietnia 2014 r. t5/rx/20t4
w sprarYie opinii dot. udzielenia
absoluto.iu PrezesowiZarządu
Spolki z \ł}konania obolviązków
za rok obrotowy 2013

16 kwietnia 2014 r. r6rxt20t4

w sprawie opiniidot. udrielenia
absolutorium wiceprez€sowi
Zarządu Spółki z wykonania
obowjązków za rok obrotowy
2013

16 kwietnia 2014 r. r'71rx12014

w sprawie opinii dot. udzielenia
absolutorium Wiceprezesowi
ZaŹądu spółki z wykonania
obowiązkó\ł za rok obroto\ry
2013

I6 kwietnia 2014 r. 18lD{12014
w sprawie przyjęcia sprawozdania
Rady Nadzorcz€j z dzialalności w
roku 20I i

16 kwietnia 2014 r. t9/wfI14 w sprawie dokooptowania
czlonka Rady Nadzorcz€j

28 maja 2014 r. 20/rx/20t4
w sprawie wyboru podmiotu
uprawnioneso do badania i
przeglądu sprawofdań
finansowych

fB maja,20l4 r. 21/rX120t4 w sprawre przyaranla premr r
rocmej fa 2013 r. członkom
Zarz adu sDółki

3. TEMAT\'I.Ą PosIEDzEŃ RADY NADZ1R:ZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w takcie posiedzeń Rady należały:

. omawianie wyńków ekonomiczno - finanso\\Tch zakończenia roku 2013 i ich ocena'
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zapoznanie się z podstawowymi danymi ze spmwozdania finansowego Fabryki

obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej'

podział zysku za 2013 r.,

wybór firmy audJtorskiej badającej sprawozdanie Spółki za rok 2014,

przyjęcie założeń P1anu tęchniczno . ekonomicznego na 2014 r.,

monitorowanie kontralnacji produktów Spółki oraz bieżącej lealizacji plogramll

sprzedź|ży wTaz z analiz4odchyleń od przyjętego budżetu,

bieżące omawianie osiąganych lvyników ekonomiczno - finanso$ych,

analiza i bieżący monitoring s).tuacji w spółce fa|ei'ną zespół odlewni RAFAMET

Sp' z o.o. rł.raz z analizą proponowanych działań sanacyjnych dla tego podmiofu,.

przyznanie Członkom Zarządu premii rocznęj za2013 |'

analiza i monitorowanie realizacji projeLtu budowy Hali Montażu 1I wtaz z ana|izą
potencjalnego wpływu inwestycji budowy hali produkcyjnej na efektyłność i rozwój
spółki RAIAMET S.A.

Na kazdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządl.u obrad należato:

o przyjęcie protokofu z poprzedniego posiedzenia,

. ocena rłyników ekonomiczno - finansowych spółki na podstawię dokumentów'

nateriałów olaz infomacji Zarządu,

. informacje o działalności Spółki nalastająco we wszystkich miesiącach 2014 r..

. analiza back]ogu Spółki na rok 2014 i okesy przyszłe,

. spra\\ry bieżącę, w ramach których przękazywane były infomacje o działa]ności

Spótki nie objęte porządkiem obrad.

Zgodtlle z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami działania Komitefu Aud}tu

(wyłonionego spośIód Członków organu nadzolczego), jego głównym zadaniem jest

domdztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdlaŻania zasad spla.wozdawczości

budżetowej i finansowej Spółki, kontroii wewnętŻnej Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz

współpraca z biegłymi rewidentani Spółki' Komitet Aud}'tu wŚpielał Radę Nadzorczą w

wykonywaniu statutowych obowiązków. polegając}ch na bieżąc}m monitorowaniu

splawozdawczości finansowej, Skuteczności systemów kontroli wewnętlznej, aud}tu

l\,ewnętrznego oraz zarząózatia ryzykiem, wykon1rvania czymości relłizji |rnanso\\'ej,

nięzalężności biegłego rewidenta i podmiofu uprawnionego do badania spralvozdń

//+'



|rnansowych. Komitet Aud)tu na bieŹąco podczas posiedzeń Rady przedkładał jej informacje

na temat swojej działalności oraz przekaz;.wał swoję spostrzeżenia i zalecenia.

4. RCZEJ

Rada wykoŹysfując swoje stafutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością

Spółki we wszystkich podstawow}.ch dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły

w czasie całego roku oblotowego, otżymując od Zarządl Spółki wszelkie niezbędne do

wykonnvania swoich czynności informacje.

Czynności nadzolcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET'

w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zuządll oraz kontro]ę pod wfg]ędem

celowości i racjonalności gospodarki Zarządu'

W wypełnieniu obowiązków wynikających z a . 382 ś 3 k.s'h' Rada Nadzorcza dokonała

oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada

Nadzorcza wnosi o udzielenie absoluto um wszystkim CzłoŃom Rady, realizując1.m swo1e

obowiązki w 2014 roku.
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