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OCENA RADY NADZORCZEI
Z BADANIAsPRAWozDANlAZARZĄDUZ DZIAŁANosc|sPoŁK|
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2017 R.

Niniejszaocena stanowiwypełnienie
obowiqzkÓwRady Nadzorczejwynikającychf ań' 382 s
KodeksuspółekHand|owych'
Podstawęocenystanowiq:
. sprawozdaniezaŻądu z dzialalności
Fabrykiobrab.arekMFA|\4ETs.A' fa rck2017'
. RachunekzyskÓw.stratfa rck zakończony31'12'2017|',
. sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rokzako^czony31'12.2017|.,
. sprawozdaniez sytuacjifinansowejna dzień 31.12,2017|''
. sprawozdanie ze zmian w kapitalewłasnymza rok zakońcfony 31.12.2017r''
. sprawozdaniez pŻepł},wów
pieniężnych
za rck zakończony31.12.2017|.'
. zasady (po|ityki)
rachunkowości
oraz dodatkowenotyobjaśniajqce'
. sprawozdanienieza|eżnego
biegłegorewidentaz badaniasprawozdaniafrnansowegona dfień
r.,
31.12.2017
.

oświadczen.a
zaŻądu dot.sprawozdania
finansowego,
. innedokumentypŻedłoŹone
RadzieNadzorczejw trakcierokuobrotowego'
. informacje
uzyskaneod zazadu społki.

Rada Nadzorczadokonała
wyborubiegłego
rewidentado zbadaniasprawozdaniafinansowego
spółki
za rok 2017 uchwałą Nr 14D{Ź017 z dnia 2? '06'2017 r. Badanie obow.qzkowych sprawozdań
finansowych spółki powierzone zostało firmie UHY EcA Audyt społka z ograniczoną
odpowiedz.alnoŚciq
sp.k. z siedziĘ w Krakowie'U|'Moniuszki50' wpisanqna |istęfirrnaudytoEkich
pod numerem31151.

Rada Nadzorcza st!łi.eńza' że w 2017 r. spółka osiągnęłaze swojej dziata|ności
zysk netto w
kwocie1' 080 tys'zł'

2' Poziom osiągniętegozysku nettojest niżsfyod Wynikuroku popŹedniegoo 59'8%.Rezu|tat
wypracowanypŻez społkęcharakteryzuje
się Wie|koŚciqistotn.eniższaod założonej
w P|anie
zeczowo-finansowymna rck 2017' PrognozywynikÓw za 201? r' nie zostałyopub|ikowane'
t/
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członkóworganu nadfo J o swoich
Podczas posiedzeńRady Nadzorczejzarząd informował
pŻewidylvaniachodnośnietrudnościosiągnięciawynikÓw w stosunkudo przyjętegoP|anu'
i pzesuwaniasię
niźp|anowana
równieżniekożystnywpływnieconiższejkontraktacji
analizował
ze spŻedaży'Wynik netto'zostałufyskany przy około0'4% niŹszych
wpływóWpieniężnych
przychodachW stosunkudo uzyskanychrokwcfeśniej'
3.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2017 .- spo|ządzone zostałoprzez
prawem'w tym
ZaŻąd spółki w usta|onymprfepisamiterminiei zgodnie z obowiązującym
Finansowejna podstawie
standaldami sprawofdawczości
zwłasfczaz [4iędzynarodowymi
decyzjiWZAnr 16/l/05z dnaa17 czerwca2005 r.
sprawozdaniefinansowesporządzonezostab we wszystkichistotnychaspektachzgodnie z
zasadami rachunkowości.
wynikajqcymif Mjędzynarodowychstandardów Rachunkowości
Finansowej(N4ssF),a także na
standardÓw sprawozdawczości
{MsR)' Międzynarodowych
podstawieprawidłowo
prowadfonychksiqgrachunkowych'

5

z księgamirachunkowymi'
i
PoprawnośĆ
sporządzeniasprawozdań'ich zgodności
dokumentami
stanemfaktycfnymnie budzizastŻeżeń'co znalazłoswojepotwierdzenie
w pozytywnejopiniii
|aporciebiegłego
rewidenta'
KluczowymbiegłymrewidentempŻeprowadzającymbadanie była Pani Katarzyna szaruga
wpisanana listę biegłychrewidentówpod numerem11048' Bieg|irewidencidokona|ibadania
spÓłki
sprawozdaniafinansowegospółki oraf badania sprawozdaniazaŹqdu z działalności
p.zepisami'szcfegó|nie Ustawy o rachunkowości
zgodnie z obowiązującyrni
oraz normami
zawodubjegłego
rewidentawydanymiprzez KrajowąRadę BiegłychRewidentów.
wykonytvania
Rada Nadzorcza Fabryki obrabiarek RAFAMET s'A. spotkałasię z biegłyrnrewidentem
bada]ącymsprawozdaniaflnansowespÓłkiza 2017 r' podczas posiedzeniaw dniu 27 marca
spółk.,jak i w
2018 .'' ce|emomówieniadanychi infofmacjizawańychzarównow dokumentach
finansowego'
sprawozdaniu
biegĘo rewidentaz badaniasprawozdania

7.

Bilans spożądzonyna dzień 31.12.2017r' po stronieaktywówi pasywówwykazujesumę w
mniejsząod wańościrokupoprzedzajqcego
o 5'3%.
wysokości
168-251tys.zł'tj.Wie|kość
Na kwotętę po stronieaktywÓwskładają
sie
aktn'vatMałe

84.997tys.zt

aktywaobrotowe

83'254tys zł

Po stronie pasylvów źródiamifinansowaniasą:
kapitał
wtasny

92.010tys' zł
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76'241tys.zł

fooowązan|aI lezerwyna zooowązan|a
8'

gospodarczej
1'080tys' zł,z tego:
zamykasię zyskiemnettow wysokości
Wynikz działa|ności
' zyskna sp|zedaży
+1'065tys.zł
- zysk na pozostałej
dfiała|ności
operacyjnej
- staatana operacjachfinansowych

+1'598tys' zł
- 1'270tys.zł
+1.373tys' zł'

zysk przedopodatkowaniem
9-

RachunekpŻepływówpieniężnych:
jest zgodnyze stanem
zwiękvony o sa|doprzepływów
stan poczqtkowyśrodkówpieniężnych
pieniężnych
wykazanychw biIansie:
środków
_ stan początkowy

1'305tys.zł

- sa|dop.zepł}Ą'ów
pienięŹnych

3.962tys' zł
5.267rys' żt

stankońcowy

1 0 zestawieniezmianw kapita|ewłasnym(wglvlssF):
92'438tys'zł
92.010tys'zł.

stan poczqtkowy
stan na koniecokresu

1 1 . zarząd społkiFabrykaobrabiarekRAFA|\4ETs'A. w osobachPanów:Prczesazaąqdu ' E'
i pEedstawił
Radfie
sporzqdził
LonginaWonsa i Wiceprczesaza|zadu - Macieja Mjcha|ika'

jednostki
r. do
za okresod 01.01.2017
Nadzorczejsprawozdaniezarządu z działa'ności
idzialań ZaŻąduw ce|u
31'12'2017|' W dokumenciezawańo opis zdarzeń gospodarczych
poprawyf unkcjonowania
spółki'
12- W trakcierokuobrotowego
2017 podpisano:
. aneks nr 9 z dnia 15'02'2017r' z bankiemPowszechnaKasa oszczędnoŚci Bank Polski
z dnia
spÓtka Akcyjna do umov!"ykredytuw formie limitu kredytowegowie|oce|owego
nie uległazmianie(15'000'000'00
17'02'2010|' Dotychczasowakwota|imituwie|oce|owego
fł') Na podstawiezawartegoaneksu zmianieuległkońcowyokreŚ spłatykredytuw formie
wieloceIowego'
któryzostałwyznaczonyna dzień 15'02'2020|.
|imitukredytowego
. aneksnr 18 zdnia 26'05'2017|' z HsBc Bank Polskas'A' do umowyo linięgwarancjj
z dnia
14.10.2009r. Przedmiotem umowy było t]dzje|enie|inii gwarancyjnejdo wysokości
okreś|onego
|imitu6'000'000,00EUR' w aneksie nr 18 został okreś|onynov!"ytermin
dosteoności
|imituna dzień25'05.2018|'
. aneks nr 17 z dnia 2Ą'08'2011 r' z Raiffeisen Bank Po|ska s'A' do umowy o |imit
wieeyte|ności
z dnia 29'07'2009r' W ramachdostępnegolimituw wysokości
8'000000'o0zł,
na podstawieaneksu spółka możerównieżko|zystaćz kredlu w rachunkubieżącymdo
złwterminie
do dnia31'10'2017
r'
kwotv2.000'000'00
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. aneks nr 1E z dnia 31 102017 r. r Raiffeisen Bank Polska S.A. do umowy o limit
wierzyte|ności
z dnia 29'07'2009r' Na podstawieaneksu |imitwierzyte|noŚci
zostałusta|ony
na poziomie 8.000'000'00zł, a okres wykorzystanialimitu został wydł!żonydo dnia
'15.02.2019
t.
13' stwierd2ono'iż kwestiepzychodów i koMów finansowychoraz na|eżnośc.
pub|icznoprawnych
pe'łni
przedstawione
zostaływ
iomówionew pzedstawionymsprawozdaniu.
'14. Biegły rewident
wydał opinię pozytywną,a Rada Nadzorcza nie ma zast|zeżenco oo

prawidłowości
sprawofdaniabiegłego
rewidenta'
1 6 . Rada Nadzorcza zapofnała się z wniosk.emzażądu o wzeznaczede zysku netto w wysokości
1'o80'069'73złz przeznacfeniemńa:
- wyp|atędywidendyd|aakcjonarjusfy- kwota 1.036-488'24z|'
kapitałzapasowy - kwota 43.581'49z]|.
,,7 Rada Nadforczapo pŻeprowadzeniu
badaniasprawofdaniazaŻądu z działalnoŚci
spółkioraz
sprawozdanlafinansowegoFabrykiObrabiarekMFAMET S.A. za 2017 r. pozytywnieocenia i
rekomendujedo ratwierdzeniaZwyczajnemuWalnemu Zgromadzeniuprzedstawioneprzez
spółkęwyżejWyrnienione
jak . ze stanem
dokumenty,jako zgodnez księgamij dokumeniami'
faktycznym.

- JanuszParuzel
Pzewodn.czacy

- PiotrRegu|sk|
zastępcaPrzewodn|czącego
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