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OCENA RADY NADZORCZEI
BADANlA SPRAWoZDANIA ZARZADU Z DZIAŁANośclSPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA20T6 R,

Niniejszaocena stanowiwypełnienie
obowiązkówRady Nadzorczejwynikającychz ań' 382 s 3
KodeksuspołekHand|owych'
Podstawęocenystanowią
. sp€ w ozdanie ZaŻąduz dfiałalności
FabrykiobrabiarekRAFA|\4ETs'A' za |ok2016'
. Rachunekzysków iskat za rokfakończony31'12'2016r,'
. sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rokzakończany31'12'2016|'
. sprawozdaniez sytuacjifinansowejna dzień 31'12'2016|,'
. spEwozdanieze zmianw kapita|ewłasnym
za |ok zakończany31'12'2016|,'
. sprawozdaniez pŻepływówpieniężnych
za rok zakończo^y31'12'2016|''
. Zasady(po|ityka)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaśniające,
. opinia nieza|ehego biegłegorewidentai rapoń z badaniasprawozdaniaflnansowegoza rok
zakończony
31'12.2016
|.'
. innedokuńentypŻedłoŹone
RadzieNadzorcfejw trakcierokuobroiowego,
. informacje
uzyskaneod ZaŻąduspółki'
Rada Nadzorczadokonała
wyborubiegłegorewidentado zbadaniasprawozdania
finansowegospółki
za |ok 2016 uchwałąNr 5lxJ2016 z dnia 27'06'2016 |' Badanie obowiązkowychsplawozdań
finansowychspołkipowieŹonezostałofirmieBDo sp' z o'o' z siedzibąw Warszawie'nr ewidencji
KRBR 3355.
1'

Rada Nadzorczastwierdza'fe W 2016 r' spółka osiągnęła
ze swojejdziała|noŚci
zysk nettow
kwocie2'686tys' zł'

2'

Pozian osiągniętego
zysku nettojest wyższyod wynikuroku poprzedniegoo 33'2%'Rezu|tat
wypracowanypŻez spÓłkę charakteryzuje
się wie|kością
o ponad 30% niższąod załoŹonej
w
P|anie techniczno.ekonomicfnym
na lok 2016' Prognozy Wyników za 2016 r' nie zostały
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opub|ikowane.
Podczas posiedzeń Rady NadzorczejzaŻąd informował
członkÓw organu o
osiągnięciawyników w stosunkudo p|zyjętego
swoich pŻewidylvaniachodnośnietruc|ności
PIanu, ana|izowałrównież niekorzystnywpłyv/nieco niższej kontraktacjiniż planowanai
przesuwaniasię wpływówpieniężnych
ze spftedaży'Wynik netto'zostałUzyskanyprzy około
28.k v,yższychpŻychodach w stosunku do ufyskanych rok wczeŚniej. I\,ażowość
została
utŻymanana stałympoziomie'
3'

|śolnymi
e|ementami
dziełańgospodarczych
Społkiw 2016rokubyty:
. UtŻymaniei działaniawspierającerozwój rynkówspzedaży w sytuacjiograniczeniarynku
gospodarki'
B2B spowodowanego
wolnymtempemrozwojuogó|noświatowej
r

racjonalizacjaza.z4jzania finansami spółki w kontekściezwjęksfoneji|ościzamówień
(spęedafzakUpy),

.

Uzyskanieprzez oDLEWN|A RAFAMET sp- z o'o. |epszejzdo|ności
do funkcjonowania
na

.

rynku,
stałeutrwa|aniesi|nejpozycji rynkowejproducentaobrabiarckW kraju i na świecieoraz
rozszerzanieofeńyproduktowej,

r

poszezen.e moż|iwości
sprzedażowych
i produkcyjnych
społkipopŻez eksp|oataqęnowej
produkc,ji
ha|i monlażu'która umoz]iwiawejściew nowe segmentyrynkudzięki moż|iwości
maszynoczekiwanychpŻez odbiofcówo|az teaIizacja'ProjektuPoRĘBA" na bazie zakupu
marki obrabiarkowej
PoRĘBA 1798 wraz z dokumentacją
konstfukcyjną
i technolooiczną'
a
prawamiautorskimidoniej.
takźepełnymi
Rada Nadzorczaświerdza,że sprawozdaniefinansoweza 2016 r. sporządzonezostałop.zez
prawem'w tym
Zażąd spółki w usta|onymprzepisamiterminiei zgodniez obowiązującym
zwłaszczaz Międzynarodowymi
9andadami sprawozdawczości
Finansowejna podśawie
decyzji\MfAnr 16/l/05z dnia 17 czeMca 2005 r.

5 . sprawozdaniefinansowespo|ządzon€ zostałowe wszyśkichistotnychaspektachzgodniez
zasadami rachunkowości'
wynikającymiz |\4iędzynarcdowych
slandardów Rachunkowości
(MsR)' Międzynarodowych
standa.dów sprawozdawczości
Finansowej(MssD' a takze na
podśawieprawidłowo
prowadzonych
ksiąg.achunkowych.
PoprawnoŚćspo|ządzeniasprawozdań.ich zgodności
z księgamirachunkowymi.
dokumentami
i śanemfaKycznymnie budzizastrzeżeń,
co zna|azło
swojepotwierdzenie
w pozytywnej
opinii
i raporciebiegłego
rewidenta'
7 . K|uczowymbiegłymrewidentemprzep.owadzającym
badaniebyłaPan. Anna Wojciechowska
wpisanana |istębiegłychrewidentówpod numerem12964'Bieg|irewidencidokona|ibadania
sprawozdaniaflnansowegospołkioraz badaniasprewozdaniazafądu z działa|ności
spółki
przepisami'szczegó|nieUstawy o rachunkowości
zgodnie z obowiązującymi
oraz norli|g|i
)YEF
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wykonywania
zawodubiegłego
.ewidentawydanymipfez K|ajowąRadę BiegłychRewidentów'
Rada Nadzorcza Fabryki obrabiarek RAFA|VIETs'A' spotkałasię z biegłymrewidentem
badającymsprawofdaniafinansowespółkiza 2016 r. podczasposiedzeniaw dniu ,10marca
2017 |', celemomówieniadanychi informacji
zawaftychzarównow dokumentach
spółki,jak i w
opiniii raporcjebiegłego
rewidenta'
8' Bi|ansspofądzony na dzień 31.12'2016r. po stronie aktywówi pasywówwykazujesumę w
wysokości
174'341tys' zł'tj' wie|kość
większąod wańościrokupoprzedzającago
o 14'5o/o'
Na kwolętę po stronieaktywówskładają
się:
aktyrivatrwałe

82.631tys.zł

aktywaobrotowe

91.710|ys'zł

Po stroniepasylvóWŹrÓdłami
finansowania
są:
-

kapitał
własny

92'438tys.zł

zobowiązaniai lezerwyna lobowiąfania

81'903lyszł

Wynikz działa|nościgospoda.czej
zamykasię zyskiemnettow wysokości
2'686tys' zł'ztego:

-

zysk na sprzedaży

+3.156tys.zł

zysk na pozostałej
działaIności
operacyjnej
stratana operacjachfinansowych

+1.366
tys.zł
- 1.246tys'zł

zysk przedopodatkowaniem

+3.276lys. ztr.

1 0 . Informacja
dodatkowa:
Dane podane w informacjidodatkowejslanowią częśćopisową bi|ansu,są wiarygodnei
pieniężnych'
uz|.]pełniają
informację
dIapotrzebspo.ządzeniarachunkUz przepływu
środków
11

pieniężnych:
Rachunekprzepływów
jest zgodnyze stanem
stan począlkowyśrodkówpieniężnych
zwiększonyo sa|do przepływów
Środkówpieniężnych
wykazanychw biIansie:
stan początkowy

1'095tys'zł

pieniężnych
saIdoprzepływów
w tymzmiafiastanuśrodków
z lytułUlóżnickursowych
stan końcowy

230tys' zł
-13 tys.fł
'l'338tys' zł

12' Zestawieniezmianw kapitalewłasnym(wgMSSF)l
stan początkowykapitałówwłasnychpo korcktachjest zgodny ze śanem kapitałuwłasnego
wykazanymw bilensie:
śanpoczątkowy
stan na koniecokresu

91'247tys' zł
92'438tys' zł'
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13' zażąd spć}łkiFabryka obrabiarek RAFAiuET s'A' w osobach Panów: E' LonginaWonsa .
N'acieja Micha|ika,spo|ządfiłi p|zedstgwiłRadzie Ngdzorczej sprawozdanie zaŻądu z
jednostkiza okres od 01.01.2016r. do 31'12'2016r' W dokumenciezawafloopis
działa|ności
zdarzeńgospodarczychi działańzaŹądu w ce|upoprawyfunkcjonowania
spółki'W ocenieRady
Nadzorczejsprawozdanieto zostałospożądzoneprawidłowo'
a działaniazaŻądu nie bldzą
zasIŻeżea'
14. W roku obrotowym2016 zarząd społki pfawidłowogospodarowałposiadanymiśrodkami
finansowymipozyskanymiz działa|ności
operacyjnejspÓki' P.zychody finansowezoslały
osiqgniętem.in.poprzezodpowiednią
alokacjęśrodków
finansowych'
15. Dnia 16'05'2016
I' spółkapodpisała
z HSBC Bank PoIskas'A' aneksnr 17 do umowyo |inię
gwarancjiz dnia 14.10.2009r. PŻedmiotem umowy jest udzie|enieIinii gwarancyjnejdo
wysokości
ok.eś|onego
|imitu'tj' 4.000'000,00EUR. Na podśawieaneksu podwyższono
kwotę
limitu do wysokości6'000.000'00EUR o|az okreś|ono
tennin dostępności
|imituna dzień
26.O5.2017|.
Dnia24'11'2016
r' spółkapodpisała
z firmąRaiffeisen
BankPo|skas'A' aneksnr 15 do umowyo
|imitwierzyte|ności
z dnia 29,07.2009r' Na podstawieaneksu|imitwiezyte|noŚcizostałUśalony
na poziomie8'000'000,00zł,a okreswykorzystania
Iimituwierzytelności
zośałwydłużony
do dnia
31.10.2017t.
pub|icznoprawnych
16' stwierdzono'iż kwestiepŻychodówi kosfów flnansowychoraz należności
zostaływ pełnip.zedśawione
i omówionew prze(lśawionym
sp.awozdaniU'
17. Rada Nadzo.cza pozytywnieoceniłap.zedŚawione jej sprawozdaniezaŻądu z działa|ności
spółkj w 2016 r' o|az sprawozdaniefinansoweza 2016 r- Biegły|ewidentwydałopinię
pozytywną,
a Rada Nadzofczanie ma zastzeżeńco do prawidłowości
opiniii |apońu'
18' Rad€ Nadzorczazapoznałasię z wnioskiemza|ząduo przeznaczeniezysku nettow wysokości
2'686'122'31złz pfefnaczeniefi na
- kwota1'295'610'30zł'
wypłatę
dywidendyd|6akcjonariuszy
Zakładowy
FunduszswiadczeńsocjaInych- kwota80'0o0.00zł,
- kapitał
zapasowy- kwota1'310'512'01zł'
Rada Nadzorczaprzyjęła
do wiadomości
uzasadnieniezawańe We wnioskui argumentację'
że
jeś
powyższefozwiązanie zgodnez interesemspółkiofazjej Akcjonariuszy'
19' Rada Nadzorczastwierdziła,
iŹ przedstawione
sprawozdaniaściś|e
korespondują
z infomacjami
przedstawionymi
pŻez zanąd sukcesywniew lrakcie rcku obrotowego'W toku rozpatryv/ania
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przedslawionychdokumentówzaząd spółki udzie|ałodpowiedfi i wyiaśnieńng pytania
fadawaneprzezczłonków
Radyodnośnie
poszczegó|nych
pozycjiujętych
w sprawozdaniach.
20' RadaNadzorczapo p.zeprowadzeniu
badaniasprawozdania
zaządu z działalności
spóki oraz
sprawordsnia
finansowego
FabrykiObrabiarek
RAFAIVIET
SA. za 2Oi6 r. pozytywnie
oceniai
rekomendujedo zatwierdzeniaZwyczajnemuWalnemuZgaomadzeniuprzedstawionepzgz
spółkęwyżej
wymienione
dokumenty.
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