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OCENA RADY NADZORCZEJ

Z BADAN|A SPRAWoZDANIA zARzĄDU z bz|^Ł^Noścl SPÓŁKI

ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FABRYKI OBMBIAREK MFAMET S.A. ZA ZOI9 R.

Niniejsza oc€na stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorcze,i wynikających f ań.382 s 3

Kodeksu spółek Hand|owych.

Podśawę oceny stanowią:
. sprawozdanie zaŻądu z działalności Fabryki obrabiarek MFAMET s.A' za rok 2019'
'sprawozdaniefinansoweMFAMETs'A.zarokzakończony31-' l2.2019r. 'naktóreskładajqsię:

- rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31'12-2019 r.,

sprawozdanie'z c€łkowitych dochodów za rok zakończony 31.12.2019 ..,
- spEwozdanie z sytuacji finansowej na dzień 3.|.12.2019 r''
- sprawozdanie ze znian w kapitale własnym za okrcs 12 miesięcy zakończony 31.12.2019 r'

splawozdanie f pżepłn{ów pieniężnych fa rok zakończony 31'12.2019 r',

fasady (po|ityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające'
. sprawozdanie nieza|eżnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

RAFA[/]ET s'A. na dzień 31'12'2019 r'.
. oświadczenie zaŻądu w sprawie zgodności rocznego sp.awozdania finansowego 016z

sp|awozdania zazqdu z działa|ności MFAN4ET s'A',
. inne C'okumenly p|zedłożone Radzie Nadzorcfej w trakcie roku obrotowego,
. informacje ufyskane od zafądu spółki.

Rada Nadzorcza dokonata wybotu podmiolu uprewnionego do zbadania sprawozdania finansowego

spó'|ki za rok 2019 uchwaĘ Nr 60D02019 z dnia 22'05'2019 r. Badanie obowiqzkowych sprawozdań

finansowych spół| powierzone zosla.ło firmie UHY EcA Audyt sp' z o'o. sp.k' z siedzibą w

Warszawie. u|' Połczyńska 31A, wpisanej na |istę firm audytorskich pod numelem 3115'

1. Rada Nadzorcza slwierdza' że sprawozdanie finansowe za 2019 r. sporządfone fostało pŻez

zaęąd spółki w tJstalonym przepisamj terminie j zgodnie z obowiązujqcym prawem, w tym
z!łaszcza z Międzynarodowymi standardami sp.awozc'awczości Finansowej na pods|awie
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2' sprawozdanie finansowe spożądŻone zoslało we wszystkich istolnych aspektach zgodnie z

zasadami rachUnkowości' wynikajqcy.|Ti|i z Międzynarodowych slandardów Rachunkowości
(MsR)' fu]iędzynalodowych standardów spfawozdawczości Finansowej (MssF)' a także na
podstawie plawidłowo plowadzonych ksiąg nachunkowych.

3' PoprawnoŚĆ spo|ządzenia sprawozdań' ich zgodnościz ksi.gami rachunkowymi' dokumentami i

slanem faktycznym nie budzi zast.zeżeń, co zna|azł]o swoje potwierdzenie w sprawozdaniu
nieza|eŹnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

PEFEI1ET Zaiecz,il. dr Uchw1ły tt ]3,1J/,2a2!)'  r  ' '  - '5 :.-1:J

4' Kluczowym biegłym rewidentem przeplowadzajqcym badanie była Pani KataŻyna szaruga

wpisana na listę biegłych rewidentów pod nume.em 11048' Bieg|i rewidenci dokonali badania

sprawozdania finansoweqo spółki oraz badania sprawozclania ZaŻądtr z działa|ności społki

zgodnie z obowiązujqcymi przepisami' szczegó|nie lJstawy o rachunkowości oraz normami

wykon}'wania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez K|ajową Radę Biegłych Rewidentów'

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Fabryki obmbiarck RAFA|VIET s'A- odbył w dniu 30 marca

2020 |' posiedzenie z Udziałem biegłego rewidenta badającego spmwozdania finansowe spółki

za 2019 r.' ce|em omówienia danych i infomacji zawańych zarówno w dokumentach spÓłki' jak i

w spmwozdaniu biegłego rewidenta z badania sp.awozdania finansowego'

5' Rada Nadfo.cza stwie|dza' że za 2019 r' spółka osiqgnęła ze swojej działalności zysk netto w

kwocie 771 tys. zł' Pofiom osiqgniętego zysku nettojest wyższy od wyniku roku pop.zedniego'

6' Prognoza wyników finansowych RAFA|\,ET s'A' na 2019 r. została opub|ikowana dnia

04'06'2019 r', a następnie w dniu 25-09'2019 r' zośało opub|ikowane stanowisko zaŻądu

odnośnie możliwości zrea|izowania wcześniej opubtikowanej prognozy wyników' które zakłedała

osiqgnięcie p.zychodów ze spŻedaży ploduktów, usług i towarów w wysokości 89 m|n zł, zysku

netto w Wysokości 2'25 m|n zł, zaś wskaźnika EB|TDA na poziomie 10,3 m|n zł' Pa.ametry
skorygowanej prognozy W re|acji do wyników finansowych wykazanych W raporcie rocznym za
2019 r- sq następujące]

PŹychody fespŻedaży produklóu lsłUg llowarów

lw tys. zł)

83 000

Wskaznik EBITDA 8.300
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Podczas posiedzeń R6dy Nadzolczej zarzqd informował czł.onków organu nadforu o swoich
przewidylvsniach odnoŚnie moż|iwości osiągnięcia prognozowanych Wyników w stosunku do
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przyjętego p|enu' ene|izoweł również niekozyśny wpływ nieco niższej kontraktacji niż p|anowana

i przesuwania się wpływów pieniężnych ze spizedaży' \ntrynik netto zoslał uzyskany pzy około

1,7yo wyższych przychodach w stosunku do uzyskanych rok wcześniej'

7' Bilans spo|ządzony na dzień 31j2,2019 r' po slronie aKywów i pasywów wykazuje sumę w
wysokości 179.420 tys- zł' tj- wie|kość wyższq od waności foku poprzedzajqcego o 4'5o/Ó

Na kwotę tę po śronie aktywów składają się:
- aktywa lrwałe
- aKywa obrotowe

a po stronie pasyv{ów źńdłami finansowania są:
- kapitał Masny

zobowiązania i rezeMy na zobowiązania

v1/ynik z działa|nościgospodarczej zamyka się zyskiem
. zysk brutto na spzedaży
- zysk na spfedaży

zysk na pozośałej dz.ałaInośc. operacyjnej
- slrata na operacjach finansowych

zysk brutto

79 .312 lys. zł,

100.108 tys. zł'

91.617 tys' zł.

87'803 tys' zł.

netto wwysokości 771 tys. zł, z tego|

19'449 tys' zł,

1'796 tys' zł,

448 tys' zł,
-1.205 tys. zl

1'039 tys- zł'

9. Rachunek przepływów pieniężnych: stan początkowy ś.odków pieniężnych zmniejszony o saldo
przepływów jeś zgodny ze śanem środków pieniężnych wykazanych w bi|ansie:
- śan początkowy
- sa|do pżepływów pieniężnych

_ stan końcowy

10. Zeslawienie zmian w kapitale Masnym (wg MSSDI
' stan początkowy

- s{an na koniec okresu

1'865 tys' zł'
-1 .479 tys. zl,

386 tys' zł'

90.969 tys. zł,

91.617 tys. zł.

11' zafĄd spółki Fabryka ob.abiarek RAFAMET s.A. w osobach Panów: Prezesa zaŻąd! - E'
Longina Wonsa i Wceprczesa zażądu - Maciąa Micha|ika, spo|ządził i pŻedslawił Radzie
Nadzorczej sprawozdanie zaŻądu z działa|ności jednoslki za okres od 01'01'20'|9 r' do
31.12.2019 r. W dokumencie zawańo opis zdaŻeń gospodarczych i działań zazadu
prowadzonych w ce|u poprawy fUnkcjonowania spółki.

stwierdzono, iż kwestie przychodów ikosztów flnansowych oraf należności pub|icznoprawnych
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'13' Biegły rcwiden| wydał opiniĘ pozyiywtiq' a Rada Nadzorcza nie ma zaslrzeżeń co do
prawidłowości sprawozdania bieołelp rewidbmta.

14' Rada Nadzorcza zapoznała się z Wmjbs|kibrm zarzqdu o przeznaczenie zysku netto za rok

0 brotowy 201 9 W wysokośoi 770.539,62 zł. z ptrzeznaczen iem na kapitał zapasowy spółki'

15' Rada Nadzorcza po an€lizie spfawozdbmia za|zadu z działa|ności spółki oraz spfawozd3nia

llnansowego Fabryki Obrabiarek RAFAJMEIII S.A. za 2019 r. pozytylvnie ocenia i rekomenduje do

zafuvierdzen.a Zwyczajnemu Walnemu Zg.omadzeniu przedstawione przez spółkę wyżej

wymienione dokumenty, jako zgodne f księgami i dokumentami' jak i ze śanem faktycznym'

Przewodniczacv - Janusz Paruzel

Zaśępca Pżewodnic7ącego - Paweł sułec|(|

członek - AIeksander Gaczek

członek - Marek Kaczyński

członek - |Vlichał Tatarek /ł,(l/


