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WYBRANE DANE FINANSOWE   

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE 
FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EURO 

okres 12 cy miesię
zakończony 
31.12.2021          

okres 12 miesięcy 
zakończony 
31.12 0  .2 20

okres 12 miesięcy 
zakończony 
31.12.2021         

okres 12 miesięcy 
zakończony 
31.12.20  20

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 73 004 84 096 15 948 18 796 

Zysk (strata) na dział nościal  operacyjnej 1 980 1 360 433 304 
Zysk przed opodatkowaniem 781 163 171 36 
Zysk (strata) netto 578 239 126 53 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 471 10 804 -  977 2 415 
Przepływy ężne netto z działalności inwestycy pieni jn  ej -4 176 - 5 2 86 -  912 -  640
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 302 -7 510 1 814 -1 679 
Przepływy pieniężne netto razem -  345 429 -  75 96 
Zysk PLN/EUR) (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,13 0,06 0,03 0,01 
Rozwodniony zysk (strata)       na jedną akcję zwykłą 
(w PLN/EUR) 0,13 0,06 0,03 0,01 

  31.12.2021 31.12.20  20 31.12.2021 31.12.20  20

Aktywa razem 187 459 171 108 40 757 37 078 
Zobowiązania ązaniai rezerwy na zobowi  95 016 79 422 20 658 17 210 
Zobowiązania długoterminowe 24 496 19 685 5 326 4 265 
Z  obowiązania krótkoterminowe 70 520 59 737 15 332 12 945 
Kapitał własny  92 443 91 686 20 099 19 868 
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 390 9 358 
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 3  701 18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701 
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,41 21,23 4,65 4,60 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję            
(w PLN/EUR) 21,41 21,23 4,65 4,60 

Zadeklarowana lub w      ypłacona dywidenda na 1 akcję
(w PLN/EUR) z zy u za rok poprzedni sk 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
W tabeli „Wybrane dane finansowe” zostały przyjęte następujące zasady przeliczenia wybranych danych 
finansowych na EUR:  

1. Poszczególne pozycje aktywów i nsowej zostały przelwópasy w sprawozdania z sytuacji fina iczone wg 
średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:  
 
31.12.2021r. 1 EUR = 5994 PLN  4,
31.12.20 r. 1 R 6148 PLN  20 EU = 4,

2. Poszczególne pozycje rachunku zyskó i strat, sprawozdania z całk itych dochodów oraz w ow
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca  ustalonych przez Narodowy 
danego okresu sprawozdawczego, odpowiednio za okres:  

od 1 stycznia do 31 grudnia 21 r. 1 EUR 5775 PLN  20 = 4,
od 1 stycznia do 31 grudnia  r. 1 EUR = 4742 PLN 2020 4,
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RACHUNEK ZYSK I STRAT      ÓW
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA  ROKU2021  Nota 

okres 12 miesięcy 
zakończony 
31.12.2021 

okres 12 miesięcy 
zakończony 
31.12.20 *         20

(przeksz  tałcone)

 

A. Przychody ze sprzeda  ży 3 73 004 84 096  
B. szt  sprzeda   Ko własny ży   53 109 63 794  
C. Zysk (strata) brut  to na sprzedaży   19 895 20 302  
      1. Po hody operacyjne zostałe przyc 5 562 284  
      2. Koszty sp  rzedaży 4 1 577 2 026  
      3. Koszty ogólnego zarządu 4 16 113 17 013  
      4. Pozostałe koszty operacyjne 5 787 187  
D. Zysk (strata) na  działalności operacyjnej   1 980 1 360  
       1. Przychody finansowe 6 114 62  
       2. Koszty finansowe 6 1  313 1 259  
E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem   781 163  
           Podatek dochodowy 7 203 -  76  
F. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   578 239  
        
G. Działalność zaniechana       
           ci zaniechanej Zysk (strata) netto z działalnoś       
        
H. Zysk (strata) netto    578 239  

     
Liczba akcji (w szt  .)   4 318 701 4 318 701  
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)   4 318 701 4 318 1 70  
Zysk (strata) na jedną akcję zw łą (w yk PLN) 9 0,13 0,06  
Rozwodniony zysk (str a PLN) at ) na jedną akcję zwykłą (w   0,13 0,06  

* dane za rok 2020 zostały prze ałcone w stosunku do informacji zaprezentkszt owanych w raporcie rok 2020.za  
Szczegółowe informacje przedstawiono w notach 1 i 2. 
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SPRAWOZDANIE Z CH DOC    TY  HO   CAŁKOWI DÓW
ZA ROK ZAKOŃCZONY  GRUDNIA  ROKU31 2021  Nota rok zakończony 

31.12.2021 

rok zakończony 
31.12.20 *        20

(przekształcone)  
 

A. Zysk (strata) netto  578 239  
     Inne ca ite dochody: łkow       
Składniki które nie zo aną p ione w późst rzenies niejszych 
okresach do rachunku zy  sków i strat:

      

zyski (straty) aktuar e ialn 34 314 -  210  
podatek odroczony od zy ktuarialnych sków (strat) a  -60 40  
     Suma  254 -1  70  
Składniki które mogą zostać przen óźn iesione w p iejszych 
okresach do rachunku zy w i strat: skó

      

B. Inne całkowite dochody ne  tto  254 -1  70  
C. Całko chody ogółemwite do   832 69  

* dane za rok 2020 zostały pr ałcone w stoszekszt unku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020. 
   Szczegółowe informacje przedstawiono w notach 1 i 2. 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ      
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  ROKU2021  Nota 31.12.2021  31.12.20 *  20

(prz      ekształcone)
  

A k t y w a       
A. A  ktywa trwałe  76 101  75 444   
      1. Rzeczowe aktywa trwa e ł 12 49 93  2 49 818   
      2. Wartości niematerialne  13 1 7  65 2 15  0  
      3. Nieruchomości inwestycyjne 14 100  106   
      ed4. Udziały w j nostkach zależnych 15 18 369  18 369   
      5. oterminowe Poży ki długcz 17 2 6  85 1 540   
      6.A y  z tytu  kt wa łu odroczonego podatku dochodowego 7 2 728  2 684   
      7. Pozo  stałe aktywa trwałe 19 522  777   
B. Aktywa obrotowe  111 358  95 664   
      1. Zapasy 20 22 102  18 0   00  
      2. N lowe handależności 21 24 995  16 968   
      3. Nal no c z ty  i eż ś tułu kontraktów 22 57 513  53 855   
      4. Pozost e   ałe nal żności 23 3 633  3 319   
      5. Na i z tku dochodowego  leżnośc tytułu poda 23 347  -  
      6. Pożyczki krótkoterminowe 17 1 440  1 833  
      7. Rozliczenia międzyokresowe 25 799  8  01  
      8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26 529  8  88  
A k t y w a  r a z e m  1  459 87 171 108  
P a s y w a         
A. Kapitał własny  92 443  91 686   
      1. Kapitał zakładowy 30 43 187  43 187   
      2.  Kapitał zapasowy 31 37 913  36 662   
      3. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej i ości nominalnejch wart  32 13 034  13 034   
      4. Zyski/straty aktuaria e ln 32 -1 182  -1 436   
      5. Zyski zatrzymane/strata do pokrycia 34 -509  239   
B. Zobowi a a terminowe niąz długo  24 496  19 685   
      1. Kredyty i  pożyczki 36 10 370  4 500   
      2 a finansowe . Zobowiązani 37 2 330  2 581   
      3. Inne zobowiązania długoterminowe 38 36  36   
      4. Rezerwy z tytułu odroczonego po u datk dochodowego 7 5 749  5 2  44  
      5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe z tytułu świadczeń  
          pracowniczych  42 6 011  7 126   

C. Zobowiązania krótkoterminowe  70 520  59 737   
      1. Kredyty i pożyczki 36 17 803  12 5   75  
      2. zania finansowe Zobowią 37 1 803  1 651   
      3. Zobowiązania handlowe  39 11 815  11 710   
      4. Zaliczki z tytułu kontraktów 39 25 941  23 045   
      5. Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów 39 381  1 818   
  6. Z    ozostaobowiązania p łe 39 9 671  6 508   
      . 7 Zobowi  ązania z tytułu podatku dochodo  wego 7 -  -   
  8. Rezerwy i rozliczenia     międzyokresowe z tytułu świadczeń  
          pracowniczych 42 1 396  1 723   
      9 wy rozlicz resowe bierne i . Pozostałe rezer enia międzyok 43 1 710  707   
P a s y w a  r a z e m  1  459 87 171 108   

* dane za rok 2020 zostały prze ałcone kszt w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020. 
  Szczegółowe informacje przedstawiono w notach 1 i 2. 
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SPRAWOZD ZE ZMIAN WANIE    
KAPITALE ( . )   W TYS  WŁASNYM ZŁ

ZA OKRES   12 31MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

GRUDNIA  ROKU2021  
Kapitał 

zakładowy 
Kapitały 
zapasowy  

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

a ji pkc owyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Zyski 
zatrzymane 

Zyski/straty 
aktuarialne 

K  apitał
własny ogółem  

Kapitał własny n a dzie  stycznia 2021r. - dane   ń 1
przekształcone 43 187  36 662 13 034 239 -1 436 91 686 

Zysk (strata) netto za okres        578    578 
Inne całkowite dochody za okres          254 254 
Całkowity dochód za okres        578  254 832 
podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego         -   75   -  75
podział zysku/ wypłata dywidendy              
podzia ycie straty z lat ł zysku/pokr ubiegłych    1 251   -1 2  51   0 

Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału własnego  1 251  -748 254 757 
Kapitał własny na dzień 31 gr udnia 2021r. dane   
zatwierdzone 43 187 37 913 13 034 -509 - 2 1 18 92 443 

        
Kapitał własny  na dzi znia 2020r. e  - dan  eń 1 styc
zatwierdzone 43 187 35 891 13 034 771 - 266 1 91 617 
Zysk (strata) netto za okres        239    239 
Inne całkowite dochody za okres          -170 -170 
Całkowity do  chód za okres        239  -170 69 
podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego             
podział zysku/ wypłata dywidendy             

 

podział zysku/pokrycie z lat ubiegłychstraty     771   -771   
 

Zwi zenęks ie (zmniejszenie) kapitału własnego  771  -5  32 -170 69 
Kapit  ał własny na dzień 31 grudnia 2020 r.- dane   
przekształcone 43 187 36 662 13 034 239 -1 436 91 686 

 
 dane za rok 2020 zostały prze ałcone w stosunku do informacjkszt i zaprezentowanych w raporcie za rok 2020.  
Szczegółowe informacje przedstawiono w notach 1 i 2 
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         * dane za ro  k 2020 zostały prze ałcone w stosunku do informacjkszt i zaprezentowanych w raporcie za rok 2020.  
**zmiana prezentacji wpływów i wydatków w działalności inwestycyjnej i finansowej 
   Szczegółowe informacje przedstawiono w notach 1 i 2. 
 
 
 
 
 
 
  

SPRAWOZDANIE Z PRZE PIENI      PŁYWÓW ĘŻNYCH
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA  ROKU2021  Nota rok zakończony 

31.12.2021** 

rok zakończony 
31.12.20 *  20

(przekształcone)  
 

 

A. P operacyjnej (I -II) - +/rzepływy pieniężne netto z działalności 
metoda pośrednia   

  
 

 

I. Zysk / rata brutto St  781 163  
II. Korekty razem  -5 252 10 641  
      1. Amortyzacja  5 391 6 141  
      2. (Zyski) strat ch y z tytułu różnic kursowy 14 -  73  
      3. Odsetki   1 014 1 1  47  
 4. Zys ycyjnej      k (strata) z działalności inwest  -7 156  
      5. Z ana stanu re  mi zerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych 27 -126 -1 340  
 kszenie/zmnie       6. Zwię jszenie stanu zapasów 20 -4 102 -7 036  
      7. Zwiększenie/zmniejszen eż ście stanu nal no i  -12 345 12 701  
      8 zmniejszenie stanu zo. Zwiększanie/ bowiązań (bez kredytów i 
pożyczek) 27 4 652 -5  63  

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  257 -492  
III. i operacyGotówka z działalnośc jnej / środki pieniężne z działalności 
operacyjnej 

 
-4 471 10 804  

    10. Podatek dochodow cony/zw  y zapła rócony
 

0  0   
IV  operacyjnej . Środki pieniężne netto z działalności  -4 471 10 804  
B. Przepływy pieniężne z działalności inwes tycyjne  j    
      1. zWpływy ze bycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

 36 881  

      2. u s ty  Wp poływy z tytuł pła życzek  373 405  
      3. Odsetki   61 54  
      . 4 Wydatki z tytułu płatności za wartości niemate rialne az rze e or czow
aktywa e trwał

 
-3 521 -3 005  

      5. Wydatki na aktywa finansowe - -  
      6 . Udzielone ki pożycz 17 -1 125 -1 200  
I yjnej  . Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc -4 176 -2 8  65  
C. Przepływy pien żne netto z działal ości fię n inansowej        
      . 1 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 36 15 612 14 000  
      1. Dywidendy w cone ypła 10 - -  
 2     . krPłatności z tytułu edytów i pożyczek  -4 575 -19 086  
      . 3 Zapłacone odsetki  

 
-1 014 - 147 1  

      4 ob. Płatności z owiązań z tytułu umów leasingu finansowego  - 7  1 21 -1 277  
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finans  owej  8 302 -7 0 51  
D. P , razem  rzepływy pieniężne netto  -345 429  
E. Bilansowa zmiana s  tanu środków pieniężnych -359 502  
- w tym z tytu  łu różnic kursowych od walut obcych  -  14 73  
F. Śro eniężne na początek okresudki pi  8  88 386  
G. Ś niężnrodki pie e na niec resu ko ok  529 888  
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Z ( )  ASADY POLITYKI  RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

 

I. Dane jednostki 
 

Nazwa:  FABRYKA OBRABIAREK „RAFAMET” S.A. („RAFAMET S.A ) .”  
Forma prawna:  Spółka  Akcyjna 
Siedziba:  47- ciborska ul. Staszica 1 420 Kuźnia Ra

Kraj:  Polska 
Podstaw y przedmi  ow ot działalności:   
Organ prowadzący rejestr:  Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRSw Gliwicach, X  
Numer statystyczny REGON:  271577318 
Numer K : RS  0000069588 

 
 
Podstawowym przedmiotem dz AFAMET S.A. jes  t:iałalności R
– rzędzi me produkcja obrabiarek i na chanicznych 
– działalność usługowa w zakre i narzędzi mechanicznych  sie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek 

d alu, o obróbki met
– obróbk tów m a me zna elemenchanic etalowych. 

II. Czas trwania Jednostki  
Czas  trwania d ci RAFAMET S.A. j t nieozna w  wyniku przeksztesziałalnoś czony.  Spółka  powstała ałcenia 
przedsiębior ństwo nazwą Fabryka Obrabiarek RAFAMET, na mocy aktu nostwa pa wego pod tarialnego z dn  ia
2 maja 1992 r. (Rep. A nr 5815/92).2  

III. Okresy prezentowane 

Jednostkowe sprawozdanie finanso wiera dan 21 r. dla sprawozdania z sytuacji we za e na dzień 31.12.20
finansowej ora za  okres od  1.01.2021 r.  do  31.12.2021 r.  i  strat, spraw a  z z ozdanidla  rachunku  zysków
całkow dochodów, spra przepływów pieniężnych orazitych wozdania z  sprawozdania ze zmian w k itale ap
wła . Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzieńsnym  31.12.2020 r. dla sprawozdania z sytuacji 
finansowej  oraz  za  okres  od  01.01.20   r.    3 12.20     dla  prawozdania  z 20 do 1. 20 r. rachunku  zysków  i  strat,  s
całkowitych dochodów, pływów pieniężnych oraz sprawozdania z prze  sprawozdania ze zmian w kapitale 
własnym.  

IV. Skł nów Jednostki według stanu na dzień 31.12.20ad orga  21  r.
 

Zarz  d:ą
 

Wiceprezes Zarządu - Maciej Michalik 
 

Zmiany w skł ządu Spółki:adzie Zar  
 

W c gu okresu sprawozdawczego i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansoweią go skład Zarządu 
Spółki nie zmienił się.  
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Rada Nadzorcza:  
 
 
Jan ruzel                      Rady Nadzorczej usz Pa   Przewodniczący

Paweł Sułeck Zastępca Przewodnicząci                       ego Rady Nadzorczej 
Aleksander Gaczek              ek Rady Nadzorczej Człon

Marek Kaczyński               Czł  onek Rady Nadzorcz  ej
M rek                      Rady Nadzorc  zejichał Tata Członek

 
Zmiany  Rady Nadzorc  S  ie zejw składz półki:
 
W  1 a zmiana w adzi Rady Nadzorczej. 02 e okresie 12 miesięcy zakończonym 31.12.2 roku nie nastąpił skł
 
V. Biegli rewidenci 

UHY ECA  Audyt Sp. z o S  k. .o. p.
ul. ka 31A Połczyńs
01-377 Warszawa 
 

VI. Banki 
PKO BP S.A  
HSBC Continental Europe S.A.(Oddzia w Pols  ce)ł 
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. O/Katowice 

    mBank S.A. O/Rybnik 
    Millennium Bank S.A. 
 
VII. Notowania na rynku regulowanym 
 

1. Informacje lne: ogó  
 Giełda: Gieł w Wartościróda Papie owych w Warszawie S.  A.

ul. Książęca 4 
00-498 Warszawa 

 Symb  na W: ol GP RAF 
 Sektor na GPW: Przemysł elektromaszynowy 
   
2. System depozytowo  rozliczeniowy: – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) 

ul. ca 4 Książę
00-498 Warszawa 

   
3. Kontakty z inwestorami: RAFAMET S.A. 

47-  420 Kuźnia Raciborska
ul. Stas ca 1 zi
 
Biuro Z -mail: ir@rafamet.com arządu e
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VIII. Znacz  Akcjonariusze: ący

 
W go sprawozdania tj. na d  04.2022 27. roku. edług stanu na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejsze zień
akcjonarius mi po eniu AkcjonarZgromadzzami posiadający nad 5% głosów na Walnym iuszy są: 

 
 

Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji 

Udzia  w ł
kapitale 

zakładowym
% 

Liczba głosów 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
WZA (%) 

Agencja Rozwoju Przemy u sł
S.A. Warszawa 3  529* 941 39 4  290 15 91,27% 3  529 941 91,27% 

Pozostali akcj ariusze on 377 1  72 3 771 720 8,73% 377 172 8,73% 

 

*W dniu 21.12.2021 r. Z  bryki Obrabiarek Faarząd Rafamet S.A. otrzymał od Akcjonariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawiadomienie o 
nabyciu znacznego pakietu akcji Rafamet S.A., a tym samym przekrocz iu progu en 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

IX. Inwes  tycje Spółki

 
Spółka posia inda westycje w następujących jednostkach zależnych i stowarzyszonych: 
 

Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot 
działalności 

P ki w rocentowy udział Spół
kapitale 

31.12. 2021  r. 31.1    2. 2020 r.

ODLEWNIA 
RAFAMET sp. z o.o. 

Kuźnia R iborska, ac
ul. Staszica 1 

P dukcja i sprzero daż odlewów 
żeliwnych i modeli odlewniczych, 
usług akresie obróbi w z ki  

100% 100% 

RAFAMET SERVICE 
& TRADE sp. z o. o. 

Kuźnia Raciborska, 
ul. Staszica 1 

U i przemug yssł łowe, serwis 
p  projektowo-ogwarancyjny, usługi
konstrukcyjne 

100% 100% 

PO BA  Machine RĘ
Tools  sp. z o.  o.–
 

Kuźnia Raciborska, 
ul. Staszica 1 

Sp arek rzedaż obrabi
1 % 00 100% 

OOO „STANRUS-
RAFAMET  ”

Rosja Pośrednictwo handlowe 50% 50% 

Hebei Raf  amet
Machiner Co., LTD y Chiny 

Montaż urządzeń mechanicznych  
i  elektrycznych  oraz wyposa nia że
pomiarowego, produkcja, sprzedaż  
i usługi posprzedażne,  
 

5  0% 50% 

 
 
Na dzień raz na dzień 31 .12. 21 r. o31 20 .12. 20 r. 20 udział w ogólnej liczbie głosów p osiadany przez Spółkę 
w podmiotach zależnych i wspólnych przedsię ię wz ciach jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek.  
 
Dnia 22.11.2017 roku zy RAFAMET S.A. Polska a ebei K.N.T. Technology Development / pomięd spółką H
Co.,Ltd / Chiny ana u ki , została podpis mowa spół joint venture pod nazwą Hebei Rafamet Mach y Co., Liner td. 
Kapita si 3  mln CNY  tj. 1.630.500 PLN cowł  zakład y Spółki  wyno według  kursu z  dnia obję ia. Każdy  z 
u dowe S.A w utworzonej wc T . działo ów objął 50% kapitału zakła go. Wartość objętych udziałów przez RAFAME
spółce wynosi 815.250 zł i ień stałana dz 31 gr a 2021 roku nie zoudni  yta. pokr
Przedmio icznych i elektrycznych az wyposaortem działalności Spółki jest montaż urządzeń mechan żenia 
pomiarowego, pro nia i edadukcja, sprzedaż i usługi posprzedażne, ba rozwój t chnologii urządzeń mechanicznych 
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i  elektrycz ,  doradztwo  techniczne, nych us gi  techniczne kiego łu ,  a  także sprzedaż,  wywóz i  przywóz  wszel
rodzaju t nologi  i.owarów i tech
 
X. Oświ e Zarząduadczeni  

Z d Sp e wedle swojej najlepszej edzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane wiarzą ółki oświadcza, ż
porównyw sporządzo ły zg obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz żalne ne  zosta odnie z e 
odzwierciedla rawdzi , rzeteln  majwyją w sposób p y i jasny sytuację ątkową i finansową Spółki oraz jej wynik 
f ans   prawdziwin ow y obraz rozwoju i osi   sytuacji gni orazy oraz że roczne sprawozdanie Zarządu zawiera ą ęć
Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 
  
Za czrząd oświad RAFAMET S.A. a, że po ania sprawozdań finansowych, dokonujący dmiot uprawniony do bad
bada pr n nia s awozdani e z przep i prawa or  podmiot isam te i biegli a finansowego został wybrany zgodni az że
rewi  warunki do wydania bezstronnej i  opinii z badania, nidenci, dokonujący tego badania, spełniali ezależnej
zgo episami prawa  krajowe . Z dnie  z przgo godnie z  właściwymi  prz yjętymi  przez Zarząd zasadami ładu 
korporacy rewident zost any przez R w dniu .05.20   Rada Nadzorcza jneg wybr 14 21 r.o, biegły ał adę Nadzorczą 
dokona  wybor  c na uwadze zagwarantowani i i obiektywizmu u,ła powyższego mają e pełnej niezależnośc
same  ru, jak i realiza identa. go wybo cji zadań przez biegłego rew

X  Zatwierdzenie sprawozdania nansowego I. fi
 

Ni zone do publikacji w dniu niejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone z Zarząd oraz ogłos prze  
27.04.2 2 r. 02
 
Po publikacji sprawozdania finansowego ciciele  a dowłaś jednostki ani Zarząd jednostki nie mają praw
wprowadzania zmian w spra zdaniu finansowym. wo

XI wej I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami ozdawczości FSpraw inanso

Niniejsze sprawozdanie finans dow i Standardami ro ymowe zostało sporządzone zgodnie z Międzyna
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zat „MSSF . Na dzień za”)wierdzonymi przez UE (  UE twierdzenia 
niniejszego sprawozdania do publikacji, bior  UE proces wprowadzania MSSF, y ąc pod uwagę tocząc się w
MSSF różnią się od MSSF UE.  
MSSF UE obejmu   standardy i interpretacje zaakceptowane przeją z  Radę Mi dów ędzynarodowych Standar
R  achunkowości („RMSR”).
Spółka zastosowała MSSF według stanu obowiązuj a dzień 31 ącego n grudni 21 roku. a 20
 
W celu  pełnego nsowej i  wyników działa śczrozumienia sytuacji  fina lno i RAFAMET  S.A. jako  jednostki 
dominującej w G inansowe Spółki powinno być ałrupie kapit owej niniejsze jednostkowe sprawozdanie f
czytane łącznie ze skon Grupy sporządzony dzień 31solidowanym sprawozdanie finansowy m m na .12. 21 r.  20
Sprawozdania te będą d nie internetowej Spółki pod adresemępost ne na stro  www.rafa pl. /strefmet. a 
inwestora/. 
 

XII kontynuacji dz s ansowy  chI. Założenie iałalności gospodarczej i porównywalność prawozdań fin

Sprawozdanie finansowe zos  spo nia dz n podarczej przez altało rządzone przy założeniu kontynuowa iał ości gos
Spółkę w miesięcy  okresie 12 po dniu bilansowym, czyli 31.1 21 2.20 r. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do p likacji i okolub stnienia faktów i iczności, które wskazywałyby na 
zagrożenia żliwości ontynuowania działalności w okresie ęc dla mo k  12 miesi y kutpo dniu bilansowym na s ek 
zamierzonego ia dotychczasowej dz  czen ialub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograni łalności
gospodarczej  przez     Zarz   S t ndemia paSpółkę  w dającej  się  przewidzieć  przyszłości. ąd półki  s wierdza,  że  
koronawirusa SARS-CoV-2 ( VID- ) zy uwzgl niu b  sytua i gospodarczej w Polsce i na CO 19 pr ej cjędnie ieżąc
ś ą ewnośc łalności Spółki. Wpływ COwiecie nie wskazuj  na istnienie niep i z zakresie kontynuacja dzia   VID-19 
na 02 wyniki roku 2 1 oraz ryzyka funkcjonowania firmy w roku 2022 z 56. (Wp yw wnieawarto ró ż w nocie ł
COVID n  ).  a działalność Spółki
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego do publikacji nie wyst pi zdarze y, a powinny bą ły nia, które nie został yć ujęte w 
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ks gach  rachunko ch  okresu  sprawozdawczeg   wyię o.  Jednocześnie  w  niniejszym  sprawozdaniu  finansowym
wy Dnst ia  06.08.2021  r.  Emite omion o y ą czące  lat  ubiegłychiłyp   istotne  zdar nia  dotyze .  nt  został  powiad
rozwiązaniu umowy z firmą Seoul Metro Corporat ołudniowej wę dwóch ion z Korei P  na d taos  rabiarek typu ob
UGE 300N. Zdarzenie to spowodowało dokonanie korekty bilansowej na 30.06. 20 r., 30.09.2020 r. i na 20
dzień zostały zaprezentowane  31.12.2020 r. Korekty w nocie nr 1. Zdarzenie to nie ma jednak istotnego 
wpływu łalności Spółki. na kontynuowanie dzia   

XIV. Istotne wartoś sądzie i ci oparte na profesjonalnym o szacunkach 
 

a) Profesjonalny osąd 
Sporządzenie s ia finansowego Spółki Zarządu dokona osądów, acunków oprawozdan  wymaga od n  ia sz raz 
założeń, które mają wpływ i zobowiązania i powiązan na prezentowane przychody, koszty, tywa ak e z nimi noty 
oraz  ujawnienia dotyczące  zobowiąz ych.  Niepewność  co do  założeń i szacunków możeań warunkow tych    
spowodować wartości aktywów i zobowiązań w złośc istotne korekty bilansowych przys i. 
W procesie  stosowania  zasad olit re m(p yki) rachunkowości  Zarząd dokonał następujących  osądów, któ ają 
największy wpływ zedstawiane wartoś owe aktywów i zobowią ań. na pr ci bilans z  

Klasyf a ngowych, o leasingobiorca siikacja umów le w których Spółka występuje jak

Z dniem 1 stycznia 2019 roku   leasing operacyjny i finansowy a wszelkie umowy został zniesiony podział na
leasin  ujmowane jak (dotychcza  leasing finansowy. s)gowe są

Dla każd ółka ocenia, c ngiem, jeżej umowy Sp z na umowa zawiera leasing. Umowa jest leasiy da eli na jej mocy 
przekazuje  awo ia zi  na dany okres w zamian prsię do kontroli użytkowan dentyfikowanego składnika aktywów
za ce wynagrodzenie. W tym lu anal wowe aspekty:  izuje się trzy podsta

• czy umow dentyfikowanego składnika aktywów, który albo jest wyraźnie okreśa dotyczy zi  lony w w  lub umo ie
t  rozumiany w  akt  eż w sposób z momencie udostępnienia składnika ywów Spółce, 

• czy ółka ma prawo do uzysk yści ekono uży wania skłSp ania zasadniczo wszystkich korz micznych z tko adnika 
akty tkowania w  u  wów przez cały okres uży zakresie określonym mową,

  y Sp owani wanego dnika aktyw  przez cz ca• ółka ma prawo do kier a użytkowaniem zidentyfiko skła ów ły okres 
użytkowania.  
 dacie  k u prawa dW tyrozpoczęcia leasingu Spółka ujmuje składnik a wów z tytuł o użytkowania oraz 
drugostronnie z  leasin   gu.obowiązanie z tytułu

S a amortyzuje prawa do półk użytkowania metodą liniową od daty ro zęcia do końc użytkowania zpoc a okresu 
prawa do u owani  leasingu, w d t z tych datk a . ży a lub do końca okresu zależności o ego, któr t jest wcześniejsza
Jeś stępują ku temu przesłank żytkowania poddaje się te na utratę wartości zgodnieli wy i, prawa do u stom  z MSR 
36 
b szacunk   ) Niepewność ów

Poniżej omówiono pod ałożenia dotyczące pr yszłości i ódł ewności źrstawowe z z  inne kluczowe a niep
wys ilansowy, z stotne ryzy  zna ci bilansowych kotępujące na dzień b którymi związane jest i czącej korekty wartoś
aktyw nast nansowy   m.ów i zobowiązań w ępnym roku fi

 
Utrata wartości a ów ktyw  

Na każdy dzień bilansow się przeglądu w ości nett ładników majątku trwałegoy dokonuje art o sk  w celu 
stwierd uj anki podlega zenia, czy  nie  występ ą przesł wskazujące  na  możliwość utraty ich  wartości. Ocenie 
r kontynu ji ustalonego okresu e nomiczn k ch. ac koównież zasadność ej użyteczności środ ów trwały

W przypadku, y stwierd nek, szacowana alna danego gd zono istnienie takich przesła jest wartość odzyskiw
składnika aktywów, w cel łu. W sytuacj ładnik aktywów niu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytu i, gdy sk e 
g uje prz  w znacznym stopni ymi od prener u h epływów pieniężnych, które są niezależn zepływów generowanyc
przez inne ak wadza s dla g cych tywa, analizę przepro ię rupy aktywów generują przepływy pieniężne, do której 
nale . ży dany składnik aktywów
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W przypadku wartości lnych o nieokreślony użytkowania, tes a utratę ości  n materiaie m okresie t n wart
przeprowadzany jest corocznie, oraz pu anki zesdodatkowo, gdy wystę ją pr ł wskazujące na możliwość 
w . ystąpienia utraty wartości

Jeżeli ość odzyski niższa od wartości k tto składnika aktywó py aktywów), ęgwart walna jest si owej ne w (lub gru
wart a jest ci odzyskiwalne raty warto ci jest ujmowana ość księgow pomniejszana do wartoś j. Strata z tytułu ut ś
jako koszt w em sytuacji, nik aktyw any b  w adokresie, w którym wystąpiła, za wyjątki gdy skł ów ujmow ył
wart ( r towana jest jako ego akości przeszacowanej wówczas utrata wartości t obniżenie wcześniejsz
przeszacowania). 
Kwoty ujętych o isów dp aktualiz ceniu w p asadujących ulegają odwró rzypadku ustąpienia przyczyn uz niających 
ich utworz ie. etto sk ika akt w szana jest do now  wyszacowanej en dn ejWartość n ła ywów (lub grupy akty ów) zwięk
wart nie wy  tego s dnika ustalona, ości odzyskiwalnej, ższej jednak od wartości netto kła aktywów jaka byłaby 
gdyby utrata wartości ała ch latach. Odwróceni rtości ujmowane jest nie zost rozpoznana w poprzedni e utraty wa  
w przycho d  nie podl zacowaniu  w takim przypadku, nidach, o ile skła k aktywów egał wcześniej przes –
odwró rtości odnoszone jest apitał z  aktualizacji wyce odpisy obciążają cenie  utraty wa  na k ny. Utworzone 
po odzo y operacyjne. stał i rozwiązanie odpisó zwiększa pozostałe przyce koszty operacy  z kolejne, w  h
 
Wycena rezerw i rozlicz dzyokresowych biernych  eń mię
Rezerwy z tyt  y osz ialnych.  w tym ułu świadczeń pracowniczych został acowane za pomocą metod aktuar Przyjęte
ce  p edstawione nocie 42. rz w lu założenia zostały
Wycena rezerw  na naprawy  gwaran jne  oraz ernych    premii  oraz cy rozliczeń  międzyokresowych  bi z tytułu
niewykorzystanych urlopów opiera  się na szac h Zarządu. Kwoty utworzony wierciedlają unkac ch rezerw odz
najbard ej w  w ch do wype  zi yd ob a łaściwy szacunek atków pieniężnych niezbędny łnienia obecnego owiązku n
dzień bilansowy.  
 
Składnik łu podatku odroczonegów aktyw  z tytu o 
Spółk naje składnik aktywów tułu podatku odroczonego  bazując na założeniu,  że w przyszłośa  rozpoz   z ty    ci 
z  zysk pod a jego wykorzystanie. Pogor enie uzyskiwanych ty szostanie osiągnię atkowy pozwalający n wyników 
podatkowych w przy  z nie to s ione. szłości mogłoby spowodować, że ałoże tałoby się nieuzasadn

 
Ujmowanie przychodów 
Spółka stosu etodę  procent u  kontraktów  długoterje  m owego  z wansowania  prac  przy iczaniaa rozl minowych. 
Stosowanie  tej  m ody wymag cji  poniesionyc ko  et a  od  Spółki szacowania  propor h  kosztów do  całości  sztów
niez ych  do  wykonania  kontraktu dokonuje  aktual acji  sz.  iz acbędn Na  każdy  dzień  bilansowy  Spółka  unków 
budżetowych cał rzychodów oraz kosztó ji projektów. P całkowita strata na kowitych p w realizac r widywana ze
kontrakcie ujmowana jest jako koszty okresu, w m zos  rozpoznana. który tała

 
Stawki amortyzacyjne 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na dstawie przewidywanego o esu ekonomicznej po kr
użyteczności składników rzeczowego jątku trwałego oraz wartości niemateri . Spółka  ma alnych corocznie 
dokonuje weryfikac prz nej u h szji yjętych okresów ekonomicz żyteczności na podstawie bieżącyc acunków. W 
okresie s awozdawczym  nie d  zmia  ekonomi . pr ok n w Spółka onała okresów cznej użyteczności środkó trwałych

XV. olityki) rachun wyceny akty w i Opis przyjętych zasad (p kowości, w tym metod wó pasywów oraz 
przychod  ów i kosztów

Sprawozdanie finansowe zo  w opar u o znegoci zas orycstało sporządzone adę kosztu hist , za wyjątkiem: 
instru ansowych  oraz ansowych i godziwe  zmiana akmentów fin tywów fin wycenionych według wartośc j, której
ujmowana jest w rachu strat. nku zysków i 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przed otych ( , a wszystkie wart , o ile nie cistawione w zł „PLN”) oś
wskazano inaczej, podane  (TPLN). PLN są w tysiącach
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Istotne zasady rachun  kowości
 
Wycena  do wartości godziwej

Spół ści godziwej inansowe oraz  zobowiązania  finans na każdy dzień ka  wyceni w  wartoa    instrumenty  f owe  
bilan wy.  rozu a b ymana ze sprzed nika so stWartość godziwa je miana jako cena, któr yłaby otrz aży skład
aktyw  ona w celu prze transakcji prowprzeów, bądź zapłac niesienia zobowiązania w adzonej na zwykłych 
warunk  uczestnikami rynku na d  warunkach zy chach zbycia składnika aktywów międ zień wyceny w aktualny
rynkowych. Wycena odziwej opiera e transakcja sp dniwartości g się na założeniu, ż rzedaży skła ka aktywów lub 
przeniesienia zobowi a od  niąza bywa się albo:

- wnym rynku dla d ia, w  na głó anego składnika aktywó bądź zobowiązan

- w p u, na  najkorzystniejszym nku  dla da a ub rz rynk ry ypadku  braku głównego nego składnik aktywów l
z  obowiązania.

Zarówno główny muszą ć d tępne dla Spółki., jak i najbardziej korzystny rynek  by os  
Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy z  przy y nkuryałożeniu, że uczestnic
ustalaniu ceny adnika akt wi woim najlepszym interesie gospodarczym. skł ywów lub zobo ązania działają w s

Wycena wartości skł aktywów niefinansowy zględnia zdolność uczestnika rynk godziwej adnika ch uw  u do 
wytworzenia ekonomicznych poprzez naj rzystanie ywi jak ykokorzyśc większe i najlepsze w składnika akt ów lub 
je lego zbycie innemu uczestnikowi rynku, sze i jak naj psze wykorzystanie tego który zapewniłby jak najwięk
s  kładnika aktywów.

Spółka  stosuje techn wyceny, które są odp dnie  do okoliczności zypadku których są dostęiki    owie  i w pr pne 
dostateczne dane do wyceny war j, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich tości godziwe
obserwowalnych dan h we m wykorzystaniu nieobserwowalnych dany  w  yc chjściowych i minimalny ejściowych.

Wszystki rto ej lub ich wart wa jest e ia, aktywa oraz zobowiązan które są wyceniane do wa ści godziw ość godzi
ujawniana w sprawozdaniu finanso erarchii wart ci g any wym są klasyfikowane w hi oś odziwej w sposób opis
p mu danych  wej t  istotny dla w eny  ozio h  yconiżej  na podstawie  najniższego p ściowyc który jes do wartości 
godziwej aktowanej  tr jako całość:

- Poziom 1  Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych akty w lub  – wó
zobowiązań, 

- Poziom 2   – Techniki wyceny,  poziom danyc  dla io nydla których najniższy h wejśc wych, który jest istot
wyceny do wartości go ałości jest b pośrednio bądź pośredndziwej jako c ez  io obserwowalny, 

- Poziom 3   – Techniki wyceny, rych najni pozi ry jest istotny dla y dla któ ższ om danych wejściowych, któ
wyceny do war i godziwej ja i jest nieobserwowalny. tośc ko całośc

Na  zypadku ak i z a p daty bilansowe ka prżdą datę bilansową, w tywów i zobow ą ań występujących n oszczególne 
w sprawozdaniu finansowym S  eni   ery m  poprzeoc a, czy z półka miały miejsce transf iędzy poziomami hierarchii
po ozionowną  ocenę  k o  poszczególnych plasyfik ji dac mów, kierując się  istotnością  danych wejściowych z 
n o poziomu, kt otny dla wyceny ktowanej jako c  ajniższeg óry jest ist do wartości godziwej tra ałość. 

 
Przeliczanie pozycji  wyrażonych w walucie obcej

Transa  alutach  ikcje nnycwyrażone w w h niż PLN  są przel na złote polskie przyiczane   stosowaniu kursu za
obowią jącego w zu dniu zawarcia transakcji. 
Na każdy dzień bilansowy : 

a) pozycje  pieni  luc    zastosowawa ie obcężne w ej wykazywane  są przy niu kursu  zamknięcia,  tj. kursu 
zakupu dewiz banku p rachunek pod owy ci lub kursu ro stawwadzącego w przypadku należnoś sprzedaży 
banku w przypa  dku zobowiązań,

b) kosztu h tory aluciis e  niepieniężne pozyc łje bilansowe ewidencjonowane wed ug cznego wyrażonego w w
obcej wykazywane są przy zastos iu kursu wymiany z d a transakcji, owan ni

c) ne po zycje bilansowe ewidencjonowane w iw nej w walucie obcej,  niepienięż wartości godz ej wyrażo
wykazywane są pr zastosowaniu kursów wymia , któ ązywały w czasie ustalani tości zy ny re obowi a war
godziwej. 

Różnice kursowe p ające z tytuł ania pozycji pieniężny z tytułu wykazywania owst u rozlicz ch lub pozycji 
pieni wozdaniu finansowym po kursach innyc sz te w ężnych w spra h niż te, w których zostały po raz pierw y uję
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d  okresie, lub  wykazywano je w poprzednich sprawozda h finansowych, ujmowanym niac anw których e są jako 
przychód lub w okresie, w którym p tają. W pr nadwyżka  k zt os ows zychodach finansowych wykazywana jest 
zy ach finan  kursowych nad zyskami sków  kursowych nad  stratami kursowymi, a w koszt sowych nadwyżka strat
kursowym  p  i środków ieniężnych.

Zrealizo kur tyt  wa rzychodach wa ice ne oraz naliczone różn sowe od należności z ułu dostaw i usług ujmo ne są w p
ze zo  zrealizowane o sowe od bowsprzedaży a raz naliczone różnice kur iązań z tytułu dostaw i usług w koszcie 
wytworzenia. 

Jako kurs za luty st owan  b ans ych mkni os ilęcia danej wa y dla celów wyceny owej aktywów i zobowi ń pieniężnąza
wyrażonyc cych, Spółka przyjmuj sprzedaży na dzień  bilanh w walutach ob e kursy kupna i sowy stoso  wane 
i o  głoszone przez bank, z którego usług korzysta.
 
Rzeczowe ak   tywa trwałe

Rzeczowe akt  w  ny nabycia/ kosztu tworzenia pomniejszonych yw ed ce wya trwałe wykazywane są ług
o umorzenie oraz odpisy aktualizuj u cz rod w trutące z tytuł raty wartości. Wartość po ątkowa ś kó wałych obejmuje 
ich c szystkie ko    z zakupem i przystoso em szty ne wanienę nabycia powiększoną o w bezpośrednio związa
składnika majątku do o do używania W skład k odzi również kos zęśstanu zdatneg . osztu wch zt wymiany c ci 
s z w m ie p nia. Koszty omenckładowych maszyn i ur ądzeń oniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpozna
p iesione po dacie odd ania, takie jak koszty k erwacji i aon an onsia środka trwałego do używ napraw, obciąż ją zysk 
lub s  momencie ich poniesienia.  tratę w

Cena nabycia rzeczowych akty rwa przekazanych przez klient st ustalana w  wysokh wów t łyc ów je ości ich 
warto godziwej na d cia kontroli. i obśc zień ję

Środki  t ałrw e w momencie  ich  nabycia c zycjami  o istotnej zostają podzielone  na częś i  składowe będące po
wartośc dla których można przypor ą ć odrę res ekonomicznej użyt ści. Częścią składową są i, z dkowa bny ok eczno
r ty generaln h remonkosz yc w.ównież tó  
Amortyzacja jest na ana  acowany ok ia danego s nika aktylicz szmetodą liniową przez res użytkowan kład wów, 
wynoszący: 
 
Typ Okr  es
Budynki i budowle 12-40 l  at
Masz  i urzyny ądzenia techniczne 2-  15 lat 
Urządzenia biurowe 5 l  at
Środki transportu 5 l  at
Kom tery pu 5 l  at
Wartość koń ą, es użytkowania ora etodę amortyzacji skład ków aktywów w się coroczncow okr z m ni eryfikuje ie, 
i w razie k  koryguje z efektem  znia  od styconieczności – następnego roku.

Dana  poz   ansu  po  dokonaniu  jej ia  lub mo il zbycycja  rzeczowych  aktywów  trwałych  że zostać usunięta  z  b
w przypadku, gdy nie konomiczne korz  dal ia takiego wansą spodziewane żadne e yści wynikające z szego użytko
składnika  akty ó lub  straty wynikając sunięcia  danego składnika  aktywóww w. Ws kie  zyski zel e  z u  z bilansu 
(obliczone ja  netto a wa soko tualnymróżnica pomiędzy ewen i wpływami ze sprzedaży rtością bilan wą danej 
pozy jmowane w zysku lub stracie o takiego usu  ni . cji) są u okresu, w którym dokonan ęcia

Inwestycje  rozpocz  ku  budowy lub azywane w to u ęte  dotyczą środków  trwałych będących  montaż i  są wyk
według tytułu utraty wartości.  c  bycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z en na
Środ trwałe w budowie nie podl ają a o czasu zakończenia b i przekazania środka trwałego ki eg mortyz ji dac udowy 
do u wania.  ży
 
Aktywa trwa  przeznaczone do sprze  dałe ży
Aktywa trwałe i ich gru ży uznaje się zedaży, w syt artość py do sprzeda  za przeznaczone do spr uacji gdy ich w
bilansowa zostanie odzyskana ej w wyniku transakcji sprzeda nia. racz koważy niż w wyniku ich dalszego użyt
Ten waru iony tylko, k  spr t wysoce prawdopodobne, e iedy wy a nek moż być spełn stąpienie transakcji zedaży jes
składnik aktywów jest dostępny do n chmiastowej sprzedaży w s . Klasyfikacja składnaty woim ob anieecnym st ika 
a  do  spr miar  ki owni ia transakcji zeda er onanktywów jako  przeznaczonego ży  zakłada za ctwa Spółki  do dok
sprzedaży iągu roku tywa trwałe w c od momentu dokonania klasyfikacji. Ak sklasyfikowane jako przeznaczone 



Fabryka Obrabi  ar ETek „RAFAM ” S.A.
Sprawozdanie fi n e za rok zak ony dnia 31 grudnia 2021 roku na sow ończ

( h)w tysiącach złotyc  
 

 
 
 
 
 
 

 

Zasady (polityki) c nko d atkowe noty  do spraw dania finansowego  ra hu wo oraz od ce ozści objaśniają
sta w  jego integra  no ią lną część

18 

do  sprzed ycenia  s ch  wa    artoaży  w ię  po  niższej  spośród  dwó rtości: wartości  bilansowej  lub  w ści  godziwej,
pomnie zonej o   js e ze spkoszty związan rzedażą.
Nieruchomości inwestycyj  ne
Nieruchom  inwestyc ceny nabycia  lub kosztu  wytworzenia z uwzgl nieci m oś yjne są  ujmowane  według ędnie
kosztó początkowym  ujęciu  wartość  nieruchomoścw  transakcyjnych.  Po  i  westycyjnych  pomniej ana  jest in sz
o umorzeni pisy ci. e i od z tytułu utraty wartoś

Nieruc usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia ycofanistyc a homości inwe yjne są lub w przypadku stałego w
danej nie nej  z podziewane adne przys  z  jej ciruchomości inwestycyj użytkowania,  gdy  nie są  s ż złe  korzyś
sprzedaży. Wsz ęcia nieruch lansu są jąelkie zyski lub straty wynika ce z usuni om ci inwestycyjnej z bioś
ujmowane w zy u lub stracie w tym okresie, w m dokonano  sk który takiego usunięcia.

Przenie we ycyjnych dokonuje si zas, gdy na zmiana st st uje sienia aktywów do nieruchomości in ę tylko wówc ęp
sposobu ich uż zakończenie użytkowania składnika aktywów właściciela ytkowania potwierdzona p  rzez przez 
lub  zawarcie  umowy  l ingu  adnik  ci ela  - eas ope ciracyjnego.  Jeżeli  skł aktywów  wykorzystywany  przez  właś
Spółkę s omością inwes jną, Spółka stosuje zasad części wałeiętaje s  nieruch tycy  y opisane w Rzecz aktywa trowe  
aż do dnia zmiany sposobu uży nia tej nieruchomości. tkowa  
 
War  emateria  ni lnetości

Aktywa niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wy orzone (je rozpoznan  dla tw ia iażeli spełn ją kryteria 
k ) wycenia owym ciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie ch tkosztów prac rozwojowy się przy począ uję
wytworzenia. Cena nabycia akt w niematerialnych nabytych w trans wn ich a ywó akcji połączenia jednostek jest ró
wartoś a dzień połączenia. jęci czątkowym, aktywa ne są wykazyci godziwe nj Po u u po  niematerial wane w cenie 
nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktua e z i. lizując tytułu utraty wartośc
Nakłady poniesione na aktywa one we wła wyjątk niemateri ne wytworzal snym zakresie, z iem aktywowanych 
nakładów pon , nie są są ujmowane esu, w którym ie josionych na prace rozwo we aktywowane i  w kosztac okrh 
zostały poniesione.  
S a ustala, czy owani rialnych jest okre lony czy nie  Aktywa półk okres użytk a aktywów niemate ś określony.
niematerialne o o nym  zowane przez o wania oraz poddawane kr ia kreślo okresie użytkowan są amorty es użytko
testom  na utratę  wartości  każdorazowo,  gdy  i nieją zesł wskazujące  na utratę wartości.  Okres  i st   pr anki    ich 
metoda amortyzacji a materialny  o ograniczonym okres  u owanch ie e ktywów nie żytk ia są weryfikowan
przynajmniej na koniec k dego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresaż ie użytkowania lub 
oczekiwanym sposobie kons nomic ik  a umowania korzyści eko znych pochodzących z danego składn aktywów są
ujmowane  okresu  lub metody  amortyz ji,  i traktowane  jak zpo nio  ac mian i przez  zmianę odpowied y  wartośc
szacunkowych. Odpis amortyzacyjn lnych o onym oky składników aktywów niemateria reśl okresie użytkowania 
ujmuj   t  kategorii wiada funkcji danego  ej po sk dnike  się w  zysku lub  stracie w ciężar , która  od ła a aktywów 
niematerial ch. ny
Aktywa niematerial  o lonym okresie a oraz te, rocznie ne nieokreś użytkowani które nie są użytkowane, są co
poddawane , w odniesieniu do poszcze ak  poziomie ty rodka testowi na utratę wartości gólnych wów lub na oś
wyprac  dki  roowującego ś pieniężne. 

Okresy uż kowania sąyt  poddawane c znej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od stycznia oroc
nast pnego ku. roę

Koszty prac badawczych i rozwojowych  

Koszty prac badawczych są kłady poniesione na uj wane w zysku lub str  w momencie poniesi . Namo acie enia
p ce rozwojowe wykonane mach dane zenoszone  ra w ra na kogo przedsięwzięcia są pr lejny okres, jeżeli można 
uz zost yskan na prace rozwojowe, stosuje nać, że aną one w przyszłości odz e. Po początkowym ujęciu nakładów 
się  model  kosztu  hi ego  wymagający,  aby  s ywów  były  uj ne  wedłukłstoryczn adniki  akt mowa g  cen nabycia 
pomniejszonych  o umorzenie i skumulowane odpisy  aktual z ty  pitalizowane ce  izują tułu utraty  wartości. Ska
nakłady są skiwania przychodów z aży z danego  amortyzowane prze przewidywany okres uz zy e sprzed
przedsię ięcia.wz  
 
Podsumowanie z  stosowanych w odniesieniu do ak teri i  asad tywów niema alnych Spółki przedstawia s ę
nast : ępująco
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 Patenty i licencje Koszty prac 
rozwojowych 

Oprogramowanie 
ko utmp erowe Dokumentacja Znak 

towarowy 

Okresy 
użytkowania 

Dla patentów i licencji 
użytkowanych na 
podstawie umowy 
zawartej na czas 
określ się ony, przyjmuje 
ten okres uwzględniając 
dodatkowy okres, na 
który użytkowanie może 
być przedłużone.  

5 lat 5 lat 15 lat 15 lat 

Wykorzystana 
metoda 
amortyzacji 

Amor wane przez tyzo
okres 5 lat. 5 l   at metodą liniową 

5 l  mat etodą 
liniową 

15 lat metodą 
lini  ową

15 lat metodą 
liniową 

Wewnętrznie 
wytworzone 
lub nabyte 

Nabyte Wewnętrznie 
w worzone yt Nabyte Nabyte Nabyte 

Test na utratę 
wartości 

Coroczn ocena czy a 
wystąpiły p łankrzes i 
świadczące o 
wystąpieniu utraty 
wartości. 

C zny w oroc
przypadku 
składników nie 
oddanych jes  zcze
do użytkowania 
oraz w przypadku 
istnienia przesłanki 
wskazującej na 
utratę wartości. 

Coroczna ocena 
czy wystąpiły 
przesłanki 
świadczące o 
wystąpieniu utraty 
wartości. 

Coroczna ocena 
czy wystąpiły 
przesłanki 
ś czącwiad e o 
wystąpieniu 
utraty w  artości.

Coroczna 
ocena czy 
wystąpiły 
przes anki ł
świ ące adcz o 
wystąpieniu 
utraty 
warto  ści.

 
Zyski  lub  straty  wynikające sunięcia aktywów nie lowane jako różnicasą  z u mat ialnych z  bilansu er   kalku  
p wami  ze  sprz netto  a bilanso nego ika   om ed y  e iędzy  wpły aż wartością  wą da składn aktywów  i są  ujmowan
w zysku lub stracie w m  z bilansu. omencie ich usunięcia

 
Leasing 
Spółka jako leasingo orca  bi
 
Identyfikacja leasingu. 
  u wy S umowa zawiera leasing. U wa jest leasingiem, jmo a mo j Na początku półka ocenia, czy dan eżeli na je
mocy przekazu ytkow ia zidentyf w na dany okres w anje się prawo do kontroli uż ikowanego składnika aktywó
zamian za wynagrod nie. W dacie rozpocz ia leasingu  adni prawa do ze muje u ęc Spółka uj skł k aktywów z tytuł
u drugostro zanie z tyt u. S rawa do raz żytkowania o nnie zobowią ułu leasing kładnik aktywów z tytułu p
uży początkowo wycenia się według kosztu, który obejmuje kwotę ątkowe iątkowania pocz j wyceny zobow zania 
z tytu powi - singowe za cia lub przed - gu, ea cie łu leasin ększoną o: opłaty l płacone w da rozpoczę nią; 
początkowe kos bezpośrednie poniesione przty zez leasingobio  - rcę; szacunek kosztów, które leasingobiorca ma 
ponieść w związ demontażem składnik ktywów/ p znajdowałięku z a a rzeprowadze  remontu miejsca, gdzie sniem   
składnik lu mego składnika aktywów. częcia leasingu składnik ak wów z tułub remontem sa  Po dacie rozpo ty  ty  
pra lega amortyzacji oraz ocenie po ut ty war i zgodnie ra z wa do użytkowania pod d kątem tośc MSR 36. Wartość 
skład ywów z tytułu prawa d użytkowani ie, jeśli ie ujęte zobowiązanie nika akt o a podlega korekc  drugostronn z 
tytułu leasingu zostało zakt ałychualizowane w wyniku zmiany dotychczas st  rat leasingowych lub w wyniku 
zmian lub  ponownej oceny l  t leas   y ea yt ycsingu.  Zobowiązanie  z ułu  ingu początkowo w enia  się w wartości 
bi ej o  leasingowych y w we dyskontowane z eżąc płat pozostałych do zapłat tej dacie. Opłaty leasingo są 
zastosowaniem krańc ia zobowiązanie z tyół zę łuowej stopy procentowej, obliczonej dla Sp ki. Po dacie rozpoc  c tu  
l  o naliczone odsetki o ulega zmniejszeniu e. Jak ea iu raz ngowsingu ulega zwiększen o zapłacone opłaty leasi
wspomniano powyżej, rtość ia z tytułu leasingu może zostać zaktualizowana w wyązanwa  bowizo niku zmiany 
lub ponownej oceny l singu oraz w wyniku z y do asingowych  ea mian le . tychczas stałych rat 
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Prezenta z wania odbywa si w ramach tej samej pozycji sprawozd ej, cja awcz w aktywów tytułu prawa do użytko ę 
ramach której przed one zostałyby aktywa, gdyby były wł ością leas , że aktywastawi asn ingobiorcy Oznacza to.  z 
t u pr  prezentowane w p zowe aktywa - wart, ytuł awa do użytkowania zostały za oz. „rzec trwałe” ujawniając ość 
aktywa z tytułu prawa żytk sowego. Zobowiązania z tytułu leasdo u owania w notach do sprawozdania finan in  gu
Spółka za w linii „Pozostałe złaprezentowa  obowiąza finansowe” odpowie nio w części długo i nia d
k oterminow  tyt awozdania finansowego. tk prró e, ujawniając wartość zobowiązań z ułu leasingu w notach do s
 
Warunkowe opła asingowe są ujmowan sie, w którym stają ę należne.ty le e jako koszt w okre si  
 
Utrata wa  n t  rt cioś iefinansowych aktywów rwałych

Na  b ansowy  Spilkażdy dzień ółka  ocenia, czy istnieją jakiekol przesłanki  wskazujące na to że mogłwiek ,  a 
nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinanso trwałych. erdzenia, że ówwych aktyw   W razie s itw
przesła e zachodzą, lub w razi ści przeprow sprawdzającnki taki e konieczno adzenia corocznego testu ego, czy 
na a dokonuje oszacowastąpiła utrata wartości, Spółk nia wartości odzyskiw danego składnika aktywów alnej lub 
ośro ącego środ pieniężne, do któreg kładnik aktywów należydk wypracowuja ki o dany s .  
Wartość kłodzyskiwalna s adnika ak odka wypra ci tywów lub ośr cowującego środki pieniężne odpowiada wartoś
go ktdziwej pomniejszonej o koszty doprowa  adzenia do sprzedaży tego składnika ywów lub odpowiednio 
o  a tkowej, zale  tego, ich jest o odki ie od środka wypracowująceg śr pieniężne, lub jego w rtości uży żn która z n
wyższa. Wartość yskiwalną ustala się dla pos zegó ów, chyba że dany skł aktywów nie  odz zc lnych aktyw adnik 
generuje samodzielnie w w pieni e od generowanych przez inne zalepływó ężnych, któr są w większości nie żne 
aktywa lub grupy a  dnika aktywktywów. Jeśli wartość bilansowa skła ów jest wyższa niż jego wartość 
odzyskiwalna, ma ci i u do ustal i odzyskiw nej. on almiejsce utrata wartoś dokonuje się wówczas odpis ej wartośc
Przy  szacowaniu  wartości uży przepływy pieniężne  s tości ą   tkowej prognozowane    dyskontowane  do ich war
bieżą glę skutków opodatkowanicej przy zastosowaniu stopy dyskontowej p ed uwzrz dnieniem a 
odz ko ypow t e dla danego wierciedlającej bieżące rynkowe os ości pieniądza wanie wartco za w czasie oraz ryzy
składnika aktywów. O ące  z tytułu utraty  wartości składników  majątkowych używanych w  dpisy  aktualizuj
działalno jmuje się w tych kate ch kosztów, które odpowiadają funk składnści owanej ukontynu goria cji ika 
aktywów, w rzypadku którego stwi utratę wartości.  p erdzono  
Na ka bilansowy Sp ka ocenia, e na żdy dzień ół czy występują przesłanki wskazując to, że odpis aktualizujący 
z tytu utraty w  okresach poprzednich w odniesieniu  danego skdo tyłu artości, który był ujęty w ładnika ak wów 
jest zbę nien zostać zmniejszon . Jeżeli takie przesła występują Spółka szacuje wartość dny, lub powiczy y nki , 
odzyskiwalną  tego  składnika aktywów. Po ęty s  aktualizujący  z tytułu  utraty wartości  ulega pr ujzednio  odpi
odwró momentu ujęcia ostatn isu aktualizującego na tąpiła zmiceniu wted i tylko wtedy, gdy oy d iego odp s ana 
wartości ia wartości yskiwalnej danego składnik tywó s cunkowych stosowanych do ustalenza  odz a ak w. W takim 
przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów wysokości śc  do jego warto i odzyskiwalnej. 
Podw ona c ci bilansowe  ustalona sz j skyż kwota nie może przekro zyć wartoś ładnika aktywów, jaka zostałaby 
(po y w  ubieg  lat aktua  uw ybzględnieniu umorzenia), gd łych ach nie  ujęto  odpisu lizującego z tytułu  utraty
wartośc ładnika aktywów. Odwr dpisu aktualizującego tytułu utraty wartoścóci odniesieniu do tego w sk enie o z i 
sk su aktua ego, w kolejnych lizładnika ktywów ujmuje się niezwłocznie jak zychód. Po odwróceniu odpia o pr ując
okresach odpi k adnika jest korygowany w w a u s amortyzacyjny dotyczący danego s ł sposób, który pozwal ciąg
po ka a o ematycznego odpisania jego zostałego okresu uż tego składniytkowania ktywów d konywać syst
zweryfikowanej wartości bil onej o wartość końcową. ansowej p ejszomni  
 
Koszty finansowania zewnętrznego 
Kos y finansow italizowa  jako izt tr neania zewnę znego są kap część kosztu wytworzen a środków trwałych, 
ni ucer homości h, aktywów ę skł ą się inwestycyjnyc niematerialnych  Na koszty finansowania zewn. trznego adaj
odsetki  wyliczone  przy  zastosowaniu  metody  efektywnej  st y procento nia  finansowop u wej, obciąże e  z tytuł
umów  l z  różnice wiązk aniem zewnęeasingu finansowego  ora kursowe  pows   w  ztałe u  z finansow trznym  do 
wysok  kosztu odsetek.  ieości odpowiadającej korekc

 
Udziały i akcje w je kach zależnych, stowarzys dsięwzięcipódnost zonych i ws lnych prze ach 
Udziały  i akcje  w j tkach  zależnych, stowarz spólnych pr dsięwzięc są ednos yszonych i w ze iach  wykazywane  
według znego po uwzględnieniu odp ó łu u y wartości.kosztu historyc is w z tytu trat  
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Jednostkami za p a kontroluje.  leżnymi są takie podmioty, które S ółk
Spraw anie kontroli przez S  ma miejsce, wtedy gdy: ow półkę
• siada władzę nad dany po m podmiotem, 
• ów tułu podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych rotzw z ty  swojego 

zaangażowania w danej jednostce, 
• ma możliwość wykor ania władz tałtowania poziomu ge anych zwrotów. zyst y w celu ksz nerow  
Spółka weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad innymi jednostkami, j  eżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na 
zmian jednego lub ki ych w  li.ę lku z wyżej wymienion arunków sprawowania kontro
W sytu ji, gdy Sp   ale posiadane prawa g osu ac da praw , ółka posia mniej niż większość głosów w danej jednostce ł
są wys rczające do j stotnymi działaniami tej je o, że sprawuje nad ta ednostronnego kierowania i dn tki, oznacza tos
ni nieą władzę. W momencie oceny, czy ł wystarczającą  prawa g o  w danej jednostce ssu e dla zapew nia władzy, 
Spółka anali olicznośczuje wszystkie istotne ok i, w tym: 
• wielkość posiada aw głosu w porównaniu do ro iałó nego pakietu pr zm ru udzia w i stopnia rozproszenia praw 

głosu posiadanych przez innych udz łowcóia w; 
• a głosu posiadane prz ółkę, innych udziałowców potencjalne praw ez Sp  lub inne strony; 
• ynikające prawa w  z innych  dodat g  dowodzi e ustaleń umownych; a także kowe okoliczności, które mo ą ć, ż

Spółka posiada lub nie da możliwości kierowania ałaniami wposia  istotnymi dzi  momencie dejmowania po
decyzji, w t  rwowane na poprzednich Walnych Zgromadzeniach ym seschematy głosowania zaob
Akcjonariuszy lub Zgromadze  niach Wspólników.

Jednostkami stowarzyszonymi na kt  n  iesą takie jednostki, óre Spółka wywiera znaczący wpływ, będące
jednostkami z  ws w jest to zal we h doeżnymi ani udziałami pólnych przedsięwzięciac Spółki. Znaczący wpły lność 
do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji z zakresu polityki fi nso  i operacyjnej prowadzonej dzna wej iałalności 
gospodarczej; nie oznacza ona dnak sprawowania kon d  je tr i naoli bądź współkontrol tą polityką.
Wspólne pr dsięwzięci na mocy których dwie lub więcej stro dejmuje działalność ze a to ustalenia umowne, n po
gospodarc  dle ntrol ie podzia  k roli napo ont d zą gającą współkontroli. Współko a jest to określony w umow ł
działaln ią gospodarczą, któr tępuje tylko wówczas, gdośc y wys y strategiczne decyzje finansowe i operacyjne 
dot on raw ych  spyczące tej działalnośc magają jednomyślnej zgody i wy str ując współkontrolę.
 
Aktywa finansowe 
 
Na dzień nabycia Spółka wy tości godziwej, czy jczęściej według wartoścce a aktywa finansowe w wni ar li na i 
godziwej  uiszczonej zap zty  transakcji  za  do wartołaty. Kos Spółka włąc ści  początkowej  wyceny wszystkich 
akty  finanso aktyw  godziwej p rzez wynikop m wów wych, poza kategorią ów wycenianych w wartości . Wyjątkie
od tej zasad ci z    w ich ceni transakcyjnej g, e y są należnoś tytułu dostaw i usłu które Spółka wycenia
w rozumieniu MSSF 15, przy czym nie dotyczy to tych po cji  z  zy na usleżności tytułu dostaw i ług, których 
termin  płatności  jest  dłuż niż  ro które  zawi ają  istotny  komponent ją szy  k  i er   f ansowania  zgodnie  z definin ic
z MSSF  15.
 
 Dla cel  tywa finansowe ne zabezpiecza , ów wyceny po początkowym ujęciu, ak inne niż instrumenty pochod jące
Spółka klasyfikuje ziałem na:z pod  
• aktywa finansowe wyceni e w zamortyzowanym k zcie, an os
• aktywa finans wartości godz ozostałe całowe wyceniane w iwej przez p kowite doc  hody,
• aktywa finansowe w ości godziwej przez wynik fyceniane w wart in sowy oraz  an
• instrumenty kapitałowe wartości godziwej ałe całkow wyceniane w przez pozost ite dochod   y.
Kategorie te określ sady wyceny na dzień bi ujęcie zys óaj zaą lansowy oraz k w lub str  z wyceny w wyniku at
finansowym lub w ac  poz h.ostałych całkowitych dochod
 
Do kategorii wycenianych w zamortyzowanym koszcie Sp ka licza:  zaaktywów finansowych ół
• pożyczki, 
  tytu  dostaw i ci (z zeniem tych ie stosuje , • należności z łu usług oraz pozost e należnośał wyłąc dla których n się 
zasad M 9), SSF 
 c   iowe,• dłużne papiery wartoś
• śro pieniężne dki .  
Wymienione kla e  w  jednostkowym spr ozdaniu z sytuacji awsy aktywów finansowych prezentowan są
finansowej w podziale na aktywa d owe i oterminowe w goterminowe ługotermin krótk pozycjach „Pozostałe dłu
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akt ci z tyt  dostaw i e nal a ywa finansowe” , „Należnoś ułu usług oraz pozostał eżności”, „Pozostałe aktyw
finansow  e i   e” oraz „Środki pieniężn ich ekwiwalenty”.
 
 S h wycenia  warto ci godziwe przez pozosta e dochody, li yc j kładnik aktywów finansow się w ś łe całkowit jeże
spełnione są oba poniższe runki: wa
 dnik ak ych jest utrzymy  celem je  trzymywanist e • skła tywów finansow wany jeżeli jego zarówno o przepływów 
pieniężnyc ikających z przedaż składników ak wów finanh wyn  umowy, jak i s ty sowych,  
• warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych po określonych terminą wo jdu powstawanie w ach 
p cznie  ej i odsetek od warto nsp kw wn i rzepływów pieniężnych, które są wyłą łatą oty głó śc ominalnej pozostałej 
do spłaty 
.Przychody z tytu u odsetek, zyski i straty z utraty wart  an z t  e ymił tytułu ości oraz różnice kursowe związ
aktywami obliczane ujmowane w wyniku finansowym w taki sam spos  jak ma to miejsce w przypadku b,są i ó
aktywów  fina ł wartości  gnsowych  wycenianych  w zamorty wanym  koszcie.  Pozostazo e  zmiany  odziwej  tych 
akt ne s  d y. W mencie zaprzestania ujmowania  ochod moywów  ujmowa ą  przez pozostałe całkowite składnika 
aktywów  finansowych  wyce ości  godzi zostałe  całni ych  w wartan wej  przez  po kowite  dochody  skumulowane 
zyski  lub  straty  rozpoznane  j  w pozost h  dochodach  podwcześnie ałych  całkowityc legają przeklasyfikowaniu 
z k do wyniku.  apitału 
 
Składnik  aktywów nsowych  wycenia się  w wartości god ik, jeżel nie  spełnia kryteriów fina  zi j  przez wynwe i   
w eny w zamortyzowanym kosz e lub w iwej przez y oraz nie jest yc ci wa portości godz zostałe całkowite dochod
instrumentem kapitałowym w cie początkowego ujęc wartości godziweyz nym w momennaczo ia do wyceny w j 
przez po owite doch y. zo odstałe całk
 
Instrumenty kapit e wyceniane w iwej przez ca  inwestycje ow dz ocał wartości go pozostałe łkowite d hody obejmują
w instrumenty kapitałowe niebędące aktywa warunkową zapłatą mi finansowymi przeznaczonymi do obrotu ani 
w ni  sieniu do  m ca odnie omenramach połącze przedsięwzięć, w których w ie początkowego ujęcia S łka pó
dokona alnego wybo  przedstawiania w pozosruła nieodwoł dotyczącego tałych całkowitych dochodach 
p n jszych zmian w  instie  óź artości godziwej tych rumentów. 
 Skumulowane zyski lub st ty z wyceny w  godziwej, uprzednio o owite ra ci rozpwartoś znane przez pozostałe całk
dochody, nie podl eklasyfikowaniu do wyniku w koli zes nie taegają prz żadnych o cznościach,  włączając zapr
ujmowania tych aktywów. 
 
Utrata wart  ości aktywów finansowych

Na każdy ń bilan y Spółka o nieją obi ne przesłanki utraty war ści składnika aktywówdzie sow cenia, czy ist ektyw to  
finansowych lub grupy akt owych. ywów finans
 
Zapasy 
Zapasy  są  wyceniane  według  dwóc rtości:  ceny nabycia/ żliwej do żsni zej z    h  wa   kosztu  wytworzenia  i mo
uzyskan  ceny sprzeda  ia o.ży nett

Cena nabycia lub kos  wy wszystkie k zty zakupu, koszty zt ik ostworzenia każdego składn a zapasów uwzględnia 
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakc  prowadzania lnego miejsca i stanu  ie do zapasów do ich aktua –
zarówno w odnies u do bieżą – ą następujący spieni cego, jak poprzedniego roku i  i s  ustalane w os  ób:

 
Materiały • w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 
Produkty gotowe 
i odukty w toku pr

• koszt bezpośrednich riałów i robocizny oraz  mate odpowiedni narzut pośrednich 
kosztów produkcji ustalony p niu normalnego wykorzystania mocy rzy założe
produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego; 

Towary • w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”. 

Ceną  sprzedaży  netto  możli ą na  cena  sprzedaży wanej  w toku  zwykłej w   do uzyskania  jest sza waco   dokony
dzi gospodarczej, pomniejszona o koszty w i szacowane kosałalności ykończenia zty niezbędne do 
doprowadzenia rze do skutku. sp y daż
 



Fabryka Obrabi  ar ETek „RAFAM ” S.A.
Sprawozdanie fi n e za rok zak ony dnia 31 grudnia 2021 roku na sow ończ

( h)w tysiącach złotyc  
 

 
 
 
 
 
 

 

Zasady (polityki) c nko d atkowe noty  do spraw dania finansowego  ra hu wo oraz od ce ozści objaśniają
sta w  jego integra  no ią lną część

23 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe n nośeżal ci 
Nale   yt ujmożności  z t ułu  dostaw i usług są  wane i  wykazywane  według kwot pierwotnie  zafaktur anych, ow
z  odpisu na oszacowywany jest wtedy, gdy uwzględnieniem wątpliwe należności. Odpis na należności 
ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być  p wdopo  ra dobne. 
W przyp  p  i st ustalana poprzez ad ie jeku, gdy wpływ wartości niądza w czasie jest istotny, wartość należnośc
zdyskontowanie prognozowanych nych do war osowaniu przyszłych przepływów pienięż tości bieżącej, przy zast
stopy dyskontowej odzwierciedla  aktualne oceny r kcej yn a w ją owe wartości pieniądz czasie. Jeżeli zastosowana 
została me ększenie należności w związku z upływem czasu jest ąctoda polegaj a na dyskontowaniu, zwi  
ujmowane ko przychody finansowe. ja
Pozost i liczki przekazane z eczowych za ty w rzałe należności obejmują w szczególnośc tułu przyszłych zakupó
aktywów trwałych, aktywów ni pasów. Zaliczki są prezentoematerialnyc oraz zah wane zgodnie z charakterem 
aktywów, do ja ę o – wałe lub obrotowe. Jako aktywa ni niężne ą kich si dnosz  odpowiednio jako aktywa tr epie
zal aliczki nie d yskontowaniu. Npo legają d eżności budżetowe prezentowane są w r ywów ałamach pozost ych akt
ni osefinansow tkiem nale o od wegych, z wyją żności z tytułu podatku dochodo ób pr ch, które stanowią w awny
bilan  sie odrębną pozycję. 
 
Środki pie alenty śro ów pieniężnyężni ne i ekwiw dk ch 
Środki iężne i lokaty krótkotermin ą środki pieniężpien owe wykazane w bilansi obejmuje ne w banku i w kasie 
oraz wotn okresie z  ym aczajlokaty krótkoterminowe o pier apadalności nieprzekr ącym trzech miesięcy.

Środki pien ęż yrażoni ne w e w walutac  ustalonym dla h owy obcych na dzień bilans wycenia się po kursie kupna
danej w uty prz cy rachunek  al . ez bank prowadzą bieżący Spółki

Rozchód środków pieniężnyc ych odbywa się metodąh w utach obcwal  FIFO  . 
Różnice  kursowe  powstałe  w  zwią z  wyceną  na  dzień  b środków  pienięż wyrażonych  w z   ku ilansowy  nych  
walutach ujmu  je się następująco: 
• d atnie r do przycho inansowych,  od óżnice kursowe zalicza się dów f

• ujemne różnice k ię do kosztów finansourso zalicza swe wych. 
 

Zobowiązania finansowe  
 
Zobowi z ia finansowe wykazyw  jach sprawozdania z sytuacji finansowej:  an an ozycą e są w następujących p
• kre , pożyc ne instrumenty dłużndyty zki, in e,  
• leasing, 
• zobowiązania z tytułu dosta usł ozostałe zobowiązania w i ug oraz p  
• pochodne instrumenty finansowe.   
 
Na  d c we w g wy ansozień  nabycia Spółka enia zobowiązania fin wartości godziwej, czyli  najczęściej wedłu
wartości ji Spółka włącza do wartości ątkgodziwej otrzymanej kwoty. Koszty transakc pocz owej wyceny 
wszystkich zobowiązań finansowych, poza kategorią ą ań śc zobowi z  nianych w wartowyce i godziwej poprzez 
wyn  ik. 
 
Po początkowym ujęciu zobowiązania ą wfinansowe wy niane sce  zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem 
metody efektywnej stopy procento , za nsowych przeznaczonych do obrotu lub wej wyjątkiem zobowiązań fina
wyz czonych jako wycenia ch w  p ez wynik finansowy.   na ny rzwartości godziwej
 
Do kategorii z fi nsowych wycenianych w ziwej przez wynnaobowiązań wartości god ik finansowy Spółka zalicza 
instr nty pocho nty z  ume dne inne niż instrume abezpieczające. 
 
   t nsakcje pochodne w  c  ryzykiem  kursowym. W tym  w celu ra el rzedSpółka zawiera u zabezpieczenia się p
Spół ward. Na dzień bilansowy instka wykorzyst e przede wszystkim kontrakty walutowe typu FX foruj rumenty 
pochodne godni wej. Wart odziwa instrument  wyceniane są w wiary e ustalonej wartości godzi ość g ów
pochodnych jest szaco   innymi na w alutowych na wana arprzy użyciu modelu bazującego między tości kursów w
dzień b b różnicach w poziomach stóp ilansowy i / lu procentowych uty kwotowej i bazowej. Instrumenty wal
pochodne wykazuje się j ć jest do bowiązania gdy ich wartość jest ośak aktywa, gdy ich warto datnia, i jako zo - 
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ujemna. Skutki ceny walutowych kontrak wych oraz wyniki ich rozliczenia wykazywane s  w wy tów termino ą
zysku lub stracie netto roku obrotowe c zabezpiecz  i go. Spółka nie stosuje rachunkowoś eń.
Oproce owane kredyty bankowe y  nt , poż czki i papiery dłużne

W momencie po uj cia, wszystkie kredyty bankowe, po pierczątkowego ę życzki i pa y dłużne są ujmowane według 
warto ci iwej, pomniejszonej o koszty z o yczki. godzś wiązane z uzyskaniem kredytu lub p ż

Po po towane kr y e rtyzowanego kosztu, przy uj edytczątkowym ęciu oprocen , pożyczki  są wyceniane w dług zamo
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się 
koszty dytu lub p yczki oraz dyskonta b premie uzyskane w z ku lu wi ze związane z uzyskaniem kre oż ąz
zobowiązaniem. 
Przychody i  kosz ane  w zysku  lub  s nia  z ty  są  ujmow tracie  z  chwilą  usunięcia zobowiąza bilansu,  a  także 
w wyniku rozli ia m y procentowej. czen etodą efektywnej stop
 
Zobowiązania z tytułu d w i usług łe zobowiązaniaosta oraz pozosta  
 
Zobo an j  wiąz ia krótkoterminowe obejmu ą:
 - wszelkie zobowi z  ą ań z tytułu dostaw i usług
- pozos ni  rok dnia bilansowego.  od tałe zobowi ia o terminie spłaty krótszym ązan ż
 
Zobow za a o termin lansowego, ni a biiązania długoterminowe obejmują zobowią ie spłaty uższym niż rok od dnidł
z wyjątkiem zobo iązań z tytułu dosta usług.. iązania wycenia się w wartości równej kwocie środków w w i  Zobow
pieniężn tów, która byłaby w c iązku, ych i ich ekwiwalen hwili obecnej wymagana do uregulowania obow
natomiast zob i ci godziwej.ow artoązania finansowe w w ś  
Zobowiązania z tytułu ł ane są w kwocie wymagającej zapłaty. dostaw i us ug wykazyw  
Pozo e obejm w sz nia wstałe zobowiązania niefinansow ują czególności zobowiąza obec urzędu skarbowego 
z da u od towar p  fizycznyc oraz tk , ch, h tytułu po ów i usług ubezpieczeń społeczny odatku dochodowego od osób
zobowi zania z tytu r w, lub usą łu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towa ó ług 
środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansow ą w wymagając zapłaty.e ujmowane s  kwocie ej  
 
Rezerwy 
Rezerwy n ej cy obowi prawny lub zwyczajowo tworzone są wówczas, gdy a Spółce ciąży istni ą ązek (
oczekiwany) w h, i y prawdogdynikający ze zdarzeń przeszłyc podobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 
spowoduje konieczn ność wypływu korzyści eko omicznych oraz  można nać wiarygodnego oszacowan  d ook ia 
kwoty t zan e koszty ob   na przy d ego zobowią ia. Jeżeli Spółka spodziewa się, ż jęte rezerwą zostaną zwrócone, kła
na y umowy ubezpieczenia czas zwrot ten jest ujmowany jako od bny ale tylko moc , , wów rę składnik aktywów
wtedy, gdy  e zwrot ten rzeczywi ci i. Koszty dotycjest rzeczą praktycznie pewną, ż ś e nastąp zące danej rezerwy są 
wyka trat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  zane w rachunku zysków i s

W p d  w  czasie jest istot  rezerwy je  ustalana poprzez za ny strzypadku, gdy wpływ wartości pienią ,  wielkość
zdyskontowanie prognozowanych przys  , przy zastosowaniu złych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej
stopy dyskonto  odzwier oceny a w czasie oraz ewentualnego wej ciedlającej aktualne rynkowe wartości pieniądz
ryz w n  metoda polega dyskontowaniu, yk zoboa związanego z danym iązaniem. Jeżeli zastosowa a została jąca na 
zwiększenie zwią upływem czasu jest u rezerwy w zku z jmowane jako koszty finansowe. 
 
Świadczenia pracownicze 
Zgodnie z zakładowymi s cownicy Spółki mają p do nagród ys mami wynagradzania prate rawo jubileuszowych 
oraz odpraw emerytalnych. Nagrody  pracownikom po jubileuszowe są wypłacane przepracowaniu określonej 
liczby lat. Odpraw cane jednorazowo, w momencie pr na emerytu Wysoy emerytalne są wypła zejścia rę. kość 
o raw emerytalnych i na  t  iego wynagrodzenia pracownika. dp gród jubileuszowych zależy od s ażu pracy oraz średn
Spółka erwę na przyszłe zobowiązania ł rytalnych i nagród ju tworzy rez  z tytu u praw emeod bileuszowych w celu 
przyporządkowania k ów do okresów, który dotyczą. Według MSR grody jubileuszowe są innyoszt ch 19 na mi 
długoterminowymi ś alne są programami określonychwiadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emeryt  
ś zeń ść bieżąca tych zobowiązań na każd ień bilanswiadc po okresie zatrudnienia. Warto y dz owy jest o iczona bl
prz  aktuariusza. Naliczone zobo yskontowany  negoez niezależ wiązania są równe zd m  płatnościom, które w
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prz stan otac zatr  do dnia bilansowego. ji udniyszłości zo ą dokonane, z uwzględnieniem r enia i dotyczą okresu
Informacje demograficzne oraz informacje rotacji zatrudnienia t  o opar e są o dane historyczne. 

Ponowna wycena zobowi za  h prą ń z tytułu świadczeń pracowniczych dotyczącyc ogramów określonych 
świadczeń owana jest w innych całkowitych doąca obejmuj zyski i straty aktuarialne ujm ch ach i nie podlega od
późniejszej reklasyfikacj  zysku lub straty. i do
Spółka r następujące obowiązaniach netto z tytułu określon świadczeń w ramach ozpoznaje  zmiany w z ych 
kosztów ogó arzą a które składają się:lnego z du n  
• kosz mi k nienia, ko o zatrudnienia) udty zatrudnienia (w tym między inny oszty bieżącego zatr sztów przeszłeg
• odsetki netto od zobo tto u okre  wiązania ne z tytuł ślonych świadczeń.
S enia wieku emerytalnego w kalkulacji r rw trakt  wyceezekutki obniż owane są jako element ny wpływający na 
rachunek  s at. trzysków i
 
Podzi cele pracownicze oraz f dusze specjalne a unał zysku n

Zgodnie z po arc o zysku na cele lską praktyką gospod zą akcj nariusze jednostek mogą dokonać podziału 
pracownicze w formie silenia funduszu socjalnego oraz na inne fundusze specjalne.  za
 
Przycho  dy
Przychody  w takiej wy k  ci ne w jasą ujmowa sokości, iej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyś
ekonomiczne zw dy k w wiarygodny spiązane z daną transakcją oraz g wotę przychodów można wycenić osób. 
Przychody są ro awane w wartości godziwej zapłaty należnej,zpozn ot ymanej lub rz  po pomniejszeniu o pod  atek
od towarów i usług (VAT) o hodów obowiązują również kraz rabaty. Przy ujmowaniu przyc ryteria 
przedst  awione poniżej.
Od 1 stycznia 2018 ku Sro półk 15 „ ychody z umów z klientami” zgod z którym a stosuje zapisy MSSF Prz nie 
przychody u z  zgodnie z oczekiwaniem jednostki  p je jej w jm groduje się w kwocie wyna enia, które – – rzysługu
zamian za przekazanie przyrz   eczonych dóbr lub usług klientowi.
 
W   moment przeni uj po dostarc W takich wi e . ększości kontraktów, esienia kontroli na klienta następ zeniu dóbr
przypadkach, z dnie z MSSF 15, wszystkie przyrzeczone w umowie dob ugi (np. je, go ra i usł , montażu, gwaranc
fundamenty, wane , jako j rzeczone w umowie i ujmuje wyposażenie dodatkowe) trakto są edno świadczenie przy
się hó śljako przyc d jednorazowo w okre onym momenci  e.
W przy u  godnie oszacowany, przychody i koszty awane w padk , gdy wynik kontraktu może być wiary są rozpozn
odn kontiesieniu do stopnia zaawansowania realizacji raktu na dzień bilansowy.  
Stopień zaawansowania mierzony je kosztów poniesionych st  zwykle jako proporcja od dnia zawarcia umowy 
do  całoś nych  kosztó według  sporządci  szacowa w  kontraktu  zonych  kalkulacji.  W  przypadku  natomiast  gdy 
stopień zaa zakończonej usługi ni t możliwy do ustalenia w sposób wi ień wansowania nie e jes ar odny na dzyg
bilans y, to przych a o sionych w danym okresiow nani e ód z wyko usługi ustala się w wysok ści ponie
sprawozdawczy h od  przez zamawiajm kosztów, nie wyższyc kosztów, których pokrycie ącego w przyszłości jest 
prawdopodobne. 
 
Spółka dopuszcza również ną metodę ń zonych umów szczególnie d in pomiaru stopnia zaawansowania niezako c o 
kontrakt d  wykonywane etapami rowa . Jest to ny metoda obmiaru ów, które bę ą i każdy etap będzie faktu
wykonanych pra  e wyk wy do dnia bilansowego prac c  – polegająca na pomiarz onanych od rozpoczęcia umo
wyra nych  w  kwotach  bezwzg ych lub  w  procencie ceny  umo  wych.  Pomiary  tdn e żo lę wnej  bądź jej  składo
przeprowadzają specjaliści działów technicznych Spółki posiadają nią wiedzę techniczną, st ą  cy odpowied osown
do  rodzaju realizowanych  robót  b ącud lanych  oraz  dysponujow y  odpowiednimi  inform mi  o kosztorysie acja
umowy. 
Kosz  z kontraktem rozpoz su w jakim zost  nety związa nawane są jako koszty okre ały poniesione. 

W przypadku,  kiedy istnieje  e  kos rzychody,  odziewana spprawdopodobieństwo, ż zty  kontraktu przekroczą p
strata na ntrakcie jest natychm  rozpoznawana i ujmowana jako koszt. ko iast
Aktualizacji k  dokonuje si wsze w przypadku istotnych zmian osztów i przychodów na kontrakcie ę za
finansowych realizacji kontraktu, ale  nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Prz niec okres sprawozdawczego ustal  proporcjonalnie do stopnia zaawansowania realizacyc u a si ji hód  na ko ę
kontraktu, po odliczeniu przych zednich esacpopr okr h odów które wpłynęły na wynik finansowy w 
sprawozdawczych. 
Pr widywanych awidłowość przyjętej metody ustalania s a usługi oraz przeto ia zaawansowania wyk anipn on
całkowitych  kosztów ów z realiz i  usługi półkę najpóźniej na  dzień i przychod acj  jest weryfikowana przez S
bilansowy. Ewentualne korekty wyni u sprawozd czego, awkające z weryfikacji wpłyną na wynik finansowy okres
w k konano. Rozliczenie w t k uje zgodni m prac, naj ej w do ratórym ich  cie realizacji prac następ e z postępe części
okre cznych, w oparciu o dokumenty rozliczeniowe potwierd ce w  lub sach miesię zają ykonanie określonych robót
dostawę (częściowe protokoły ry częściood oru, faktubi we, obmiaru rzeczywiste wyceny eksperckiej   go, ), po 
zak prac rozliczen  puje n w rozliczeniowych ieończeniu nastę a podstawie końcowych dokumentó
potwierdzających ac i dostaw (końcowy kół odbioru, faktury końcoońc zak zenie pr proto we). 
 
Sprz  i produkt   edaż towarów ów

Przychody są ujmowa eżeli znaczące ryzyko i ko zyści wynikające z p a własności do towarów ne, j r raw  
i  zekazane nabywcy oraz gdy kwot zych w mo  wiarygodny b.  produktów zostały pr ę pr odó żna wycenić w sposó
 
Świadczenie usług 
Przychody z t s stopnia zaawansowania ich realizacji.  yt g wie ułu świadczenia usłu ą ujmowane na podsta

Procentowy stan zaaw i ustalany jest onych ansowania realizacji usług jako stosunek kosztów poniesi
do acow nych do zrealizowania zlecenia. sz anych kosztów niezbęd

Jeżeli  tu  nie moż ó tytułu  ć,wy ku  kontrakni na  wiarygodnie  oszacowa   w wczas  przychody  uzyskiwane  z tego 
kontraktu wane tylko do w niesionych kosz a si  odzyssą ujmo ysokości po tów, które Spółka spodziew ę kać. 
 
Odsetki 
Przychody  z tyt ukcesywnie  w  mia   h  naliczania  (z  u gic wzułu  odsetek  są  ujmowane  s rę lędnieniem  metody 
efektywnej  stopy procentowej, stan tuj z szacowany owiącej  stopę dyskon ącą przyszłe  wpływy pieniężne prze
okr unku ej nees życia instrumentów finansowych) stosw do wartości bilansow tto danego składnika aktywów 
finanso ch. wy
 
Dywidendy 
Dywid  ustalenia praw akcjonariuszy lub udz  ich otrzymania. en nciedy są ujmowane w mome iałowców do
 
Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego) 
Przychody z tytu u wynajmu n yjnyc  o es wynajmu h krł ieruchomości inwestyc ujmowane są metodą liniową przez
w stosunk do otwar  u tych umów.

 
Dotacj  e rządowe 

Jeżeli istni niona pewność, ż pełnione zos ą wszystkie związane eje uzasad  e dotacja zostanie uzyskana oraz s tan
z nki, w  jmowa ziwej.  czasnią waru wó dotacje rządowe są u ne według ich wartości god

Jeż ychód w sposób ówel dotacja dotyczy dane pozycji kosztowej, wi j czas jest ona ujmowana jako prz
współ osztów, które dotacja ta u kompensować. Jeżeli dotacja d kładmierny do k ma w zamierzeni otyczy s nika 
aktywów, wówczas wartość godziwa jest ujmowana na konc rzychodów przyszłych kresów, a na tępni jej ie p  o s e 
stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, ujmowana w zysku lub stracie przez szacowany okres 
użytkow a związanego z nią składnika óani  tywak w. 
 
 
Podatki 
 
Podatek bieżący 
Zobo go  podatku za  y i  okresy  p rze   wyceop dniewiązania  i należności z  tytułu  bieżące okres bieżąc nia się 
w ot przewid na rzecz or tkowych (podle towysokości kw ywanej zapłaty ganów poda gających zwro wi od organów 
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podatkowych) z stoso iem stawek podatkowych i przep kt znie za wan ycisów podatkowych, które prawnie lub fa
już obowiązywał a dzień bilansowy n y.  
Podatek odroczony 
Na potrzeby sprawo sowej, podatek odroczony jest oblizdawczości finan czany metodą z bowiązań bilansowych o
w stosunku do ic próżn rzejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością po ową aktywó  datk w 
i zobowi  bilanso daniu finansowym. ązań a ich wartością wą wykazaną w sprawoz

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu rz owych cido wszystkich dodatnich różnic p ejś

• z wyjątkiem sytuacj ątkowego u cia wartościjęi, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku pocz  
fir   lub  poc dnika  akty zania  przy  transakcji  cej my zątkowego  ujęcia  skła wów  bądź  zobowią nie  stanowią
połączeni ącej wpływu ani na zy b stratę brutto, ani na a jednostek i w chwili jej zawierania n  majie sk lu
do owania czy s , oraz  tkchód do opodatk tratę poda ową

• w  prz ku  dod iowych  wyn stycji w  jednostkach  ypad atnich  różnic  przejśc ikających  z  inwe zależnych  lub
stowarzyszonyc zedsi i   ji, gdy terminy wzi achh i udziałów we wspólnych pr ę ęc – z wyjątkiem sytuac
odwracania się różnic przejś ją kontro obne jest, iż w dającci ych podlegaow li inwestora i gdy p wdopodra ej 
się przewidzieć przyszł ści różnice przejśc ą odwróceniu.o iowe nie ulegn  

Aktywa go wane wszystkich ujemnyujmoz tytułu podatku odroczone są w odniesieniu do ch różnic 
przejściowych, ja wnież niewrók ykorzystan h ulg podatkowyc niewykorzystanych strat podatkowych yc h i 
przeniesionych na n ata, w ta , w jakiej jest gn dochy astępne l kiej wysokości prawdopodobne, że zostanie osią ięt ód 
do opodatkowania,  a i straty który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktyw

• z w uacji, gdy aktyw  odroczonego podatku dotyc pr ch yt a z yjątkiem s tytułu zące ujemnych różnic zejściowy
powstaj c bowi zani przy transakcji nie a ą w wyniku początkowego uję ia składnika aktywów bądź zo ą
stano  chwili jej zaw rania nie ani na zysk lub tto, ie u strawiącej połączenia jednostek i w mają wpływ tę bru
a  opodatkow po , oraz  ni na dochód do ania czy stratę datkową

• w przypadku ujemn e je kach dnostych różnic prz jściowych z tytułu inwestycji w zależnych lub 
stowarzyszo lnych przedsi w , skzinych oraz udziałów we wspó ę ęciach ładnik akt ów z tytułu yw odro ego czon
podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej w  w jakiej jest prawdopo jysokości, dobne, iż w da ącej się 
przewidzieć przyszłości ż e przejściowe ulegną odwróceniu i  osiągnięty zostanie dochód do ró ww. nic
opo tkowania, nych r  da ol ujemktóry pozw i na potrącenie óżnic przejściowych.

Warto lansowa a  t atku jest weryfbiść składnik aktywów z ytułu odroczonego pod ikowana na każdy dzień 
bilansowy i a tyle, gn cie dochodu uleg st do osownemu obniżeniu o o ile przestało być prawdopodobne osią ię
opodatkowania wystarcza go do witego  zre niceją częściowego lub całko alizowania skład ka aktywów  z tytułu 
odroczonego podatku dochodo z tyt u roczonego podatku dochodowego odwego. Nieujęty składnik aktywów uł
podlega ponownej ocenie na każdy dz ny do wysokośc edlającej ń ie bilansowy i jest ujm aow i o wiercidz
prawdopodob wo os  przysz opodatkowania,  na odzyskanie tego ieńst iągnięcia w łości dochodów do które pozwolą
składnika ów. aktyw  
Aktyw o podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek roczony wy  oda z tytułu odroczoneg ceniane są
z zastosowaniem s k poda  przewidyw wa ie, gdy sktawe tkowych, które według ań będą obowiązy ć w okres ładnik 
aktywó lizowany lub rezerwa rozwiąz jąc za podstawę stawki pw zostanie zrea ana, przy ujm  odatkowe (i przepisy 
podatkowe  n owy lub anie ewne na a ns ta wi yw) obowiązujące dzień bila kie, których obo ąz w przyszłości jest p
dzień bilansowy. 
Podatek doch  ujmowanych poz ny  zyskiem lub pozaodowy dotyczący pozycji a zyskiem lub stratą jest ujmowa
stratą: w  in całkowitych dochodach dotyczący pozycji ch całkowjęnych  u tych w  inny itych dochodach lub 
bezpośre kapitale własn tyczący pozycji ujęty bezpośre itale własnymdnio w ym do ch dnio w kap . 
Spółka kompe suje ze sobą aktywa z tytułu odr tytułu n oczon o datku dochodowego z rezerwami z eg po
odroczonego  podatku  dochodow o  wtedy  i  tylko  wted   eg y, gdy  posiada  moż egzekwowania  tytuł liwy  do  wy
prawny do przeprowadzenia kompensat nal  mi z ieeżności ze zobowiązania tytułu b żącego podatku i odroczony 
podatek o mym podatnikiem i tym samym organem podatkowym  doch dow . y ma związek z tym sa

 
Podatek o  i d towarów usług

Przychody szty, a   jmowane po  pomniejszeniu    ,  ko ktywa  i zobowiązania są u o wartość  podatku od towarów 
i tkiem: usług, z wyją
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• gdy podatek od towarów i usł łac wów lub usług nie jest możliwy do odzyskania ug zap ony przy zakupie akty
od o atkowych; edy jest on ujm y odpow ny  nabycia wt owanrganów pod iednio jako część ce składnika 
aktywó część pow lub jako zycji kosztowej oraz 

• należnoś owiązań, które są wykazyw lędnieniem kwoty poda d towarów i usług.ci i zob ane z uwzg tku o   
Kwota netto podatku od do odzyskania l  n aty na rzecz organto a ubwarów i usług możliw ależna do zapł ów 
podatkowych jest uj ta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako cz  ę ęść należności lub zobowiązań. 
 
Zysk ne   tto na akcję

Zysk netto na ak pr z podzielenie zysku tto za dany okr  przez ze ne escję dla każdego okresu jest obliczony po
średnią ważoną liczbę akcji w nym okresie sprawozdawczym.  da
 
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  
Walutą funkcjonalną Spółki tą prezentacji niniej nia finansowego jest złoty pol oraz walu szego sprawozda sk  i, a 
wszystkie  kwoty  w ch  polskich  (o  ile  nie  wskazano  inaczej).  Dane  finansowe yrażone  są  w  tysi h złotyącac
zawarte w niniejszym sprawozdaniu zost y tych. Z tego powodu w ały zaokrąglone do pełnych tysięc zło
niek h przedstawionych w sprawozdaniu tabelach ma kwot w danej kolu ie lub wierszu  r  su mn motóryc że óżnić się 
nieznacznie od warto a danej kolumny lub wiersza. ści łącznej podanej dl

XVI. Zmiany zasad (  polityki) rachunkowości

Zasady (pol ki) r ane d  sprawozdania fi  ity naachunkowości zastosow o sporządzenia niniejszego nsowego są spójne 
z ty sowano przy zdania fin a czony 31.12.20  20mi, które zasto sporządzaniu sprawo ansowego Spółki z rok zakoń
r., z t cych zmian do standard oraz nowych interpretacji wyjątkiem zas osowania następują ów obowiązujących dla 
okresów rocznych nających się w dniu  rozpoczy 1.01. 21 r.  20 : 
 
Z y do st acje zasto wane po raz pierwszy w roku 2021 mian soandardów i interpret  
 
Następujące z ejących standardów opublikowanych adę Międzynarodowych Standardów miany do istni pr  Rzez
Rachunkow on przez UE,  ycie w roku 2021: e ości („RMSR”) oraz zatwierdz które weszły w ż

• Zmia  oczenie zastosow ty odrny  do MSSF 4  „Umowy ubezpieczeniowe” – ania MSSF 9 „Instrumen
finansowe” – mające zastosowanie dla okresów h rozpoczynających się dnia 1 stycznia 20 rocznyc 21 
roku lub później; 

• Zmiany do MSR 39 Instrumenty fi nsowe: ujmowanie i wycena - referencyjnych na reforma wskaźników 
stóp procen – jące zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stytowych  ma cznia 
2  021 roku lub później;

• Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe - reforma eferencyjn h - ws yckaźników r stóp procentowych 
mają ów rocznych rozpoczyna ą ych się ce zastosowanie dla okres j c dnia 1 stycznia 2021 roku lub 
później; 

• Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczenio  - we reforma wskaźników referencyjnych stóp 
procentowych - so nie dla ok ia 1 stycznia 2021 wa nymające zasto resów rocz ch rozpoczynających się dn
roku l  ub później;

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - reforma wskaźników 
referencyj - na cycnych stóp procentowych mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczy ją h się 
dnia 1 styc i  zn a 2021 roku lub później;

• Zmiany do MSSF 16 Leasing -  z  Covid-  do dnia zatwierdzenia 19 Ustępstwa czynszowe wiązane z –
niniejszego śródrocznego sprawozdani mające zastosowanie a fin sowego niezatwierdzone przez UE - an
dla  okresów  roc nających  s lub  później;  orięzn h  rozpoczyyc   dnia  1  czerwca  2020  roku  az  reforma 
wskaźników referencyj ch stóp p – ające zastosow ów rocznych ny rocentowych Faza 2  m anie dla okres
rozpoczyna h si  ycjąc ę dnia 1 stycznia 2021 roku lub później.

Powyższe zmiany do stand w nie miał wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowośdóar y istotnego ci 
Spółki. 
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Nowe sta ardy i in  nd terpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Na wyst e standard ch w ępując y i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodo Standardó
Rachunko zynarodowej Spra ej, a nie wo owści lub Komitet ds. Interpretacji Międ wozdawczości Finans weszły 
jeszcze w : życie

• Zmiany do MSSF  aktualiza - 3 „Połączenia przedsięwzięć” – cja referencji do Założeń Koncepcyjnych 
do dnia zatwierdzenia ni rocznego s awozdania finansowego niezatwierdzone przez UE niej prszego śród
– mając esów rocznych rozpoczynają się dnia 1 stycz y zastosowanie dla rok cych  nia 2022 roku lub 
później; 

• Zmiany do MSR   u tkowania - 16 Rzeczowe aktywa trwałe – Przychody osiągnięte przed oddaniem do ży
do dnia z drocznego sprawozdania finansowego niezatwierdz e przez Uat on E wierdzenia niniejszego śró
– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających  się dnia 1    styczni 2022 roku lub a 
później; 

• Zmiany  do  MSR  37  Rezerwy,  zobowiązania  wa – Umowy  rodzące runkowe  i  aktywa  warunko   we   
obciąż – koszty wypełnienia ązków umownych enia   obowi -  dnia zatwierdzenia niniejszedo go 
śródrocznego spraw – mający zastosowanie dla ozdania finansowego niezatwierdzone przez UE  
okresów rocznych rozpoczynających si u lub później;ę dn okia 1 stycznia 2022 r  

• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 41 
Rolnictwo - Zmiany -2020 (opublikowano 14 maja 2020 roku) - do wynikające z przeglądu MSSF 2018
dnia zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawozdani finansowego niezatwierdzone przez UE - a śród
mający za anie dla okresów ro oczynających się dnia 1stosow cznych rozp  stycznia 2022 roku lub 
później; 

• Zmiany do MSR 1 Prezenta -  cja sprawozdań finansowych Podział zobowiązań na krótkoterminowe
i d owe (opubl owano dnia 23 stycznia 2020 roku) oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ikługotermin
ujaw e lityk rachunkow -  ni ń dotyczących po ości w praktyce wymóg ujawniania istotnych informacji 
d -  do  dnia  zatwierdzenia  niniejszego  drocznego  sprawozdan  ot iayczących  zasad  rachunkowości śró
finansowego niezatwierdzone przez UE   zastoso znych oc– mający wanie dla okresów r
roz 1 stycznia 2023  poczynających się dnia roku lub później;

• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzen  ia
niniejszego o sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE -  egśródroczn mający zastosowanie
dl w rocznych rozpocz stycznia 2023 ro  a okresó ynających się dnia 1 ku lub później;

• Zmiany do i korygowanie ych MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkow
błędów – artości szacun ia niniejszego śród” definicja w kowych - do dnia zatwierdzen rocznego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - a o rocznych w mający zastosowanie dl kresó
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później; 

• Zmiany do  podatek odMSR 12 „P atek dochodowy” – odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań 
wynika cych z pojedynczej transakc - do dnia zatwierd rawozdan  ji iają zenia niniejszego śródrocznego sp
finansowego niezatwierdzony przez UE - ch okremający zastosowanie dla sów roczny
rozpocz  yn iej;ających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub późn

Daty wejścia w życie s nikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę dą datami wy s. 
Międzynarodowe zdawczości  Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejsk mogą j Sprawo iej 
różnić się od d stosowania wynikających treści standardów i są ogłaat  z szane w momencie za ierdzenia do tw
stosowania przez Un . ię Europejską
 e niejszSpółka nie zdecydowała się na wcz ś e zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która 
zo czst  yci i  Europejskiej. Wed g ała opublikowana, le nie weszła dotychczas  w ż e  w świetle przepisów Uni łu
szacunk y,  interpretacje  ów  Spółki  w/w  standard i zmiany  do  standardów  nie miałyb ego  wpływu  na y  istotn
sprawozdani  p ansowy. rz ile finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane ez Spółkę na dzień b
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DODATKO O SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WE NOTY I OBJAŚNIENIA D

Nota 1 KOREKTA  . BŁĘDÓW

 
W  2021  roku  w  zwi   z  anulowan orpo tion  z  Kor ej  ra ow Spązku iem  umowy  z  firmą  Seoul  Metro  C ei  Południ ółka 
dokonała następując korekt, któr został iższych e y zaprezentowane w pon ych tabel . ach
 

SPRAWOZDANIE  Z SYTUACJI FINANSOWEJ    
na 1 grudnia 2020 roku dzień 3

31.12.2020  
(zatwierdzone) 

Korekta 
anulowania 

umowy 

31.12.2020  
(prze  kształcone)

A k t y w a      
A.  Aktywa trwałe 75 444  0  75 444  
      1. Rzeczowe aktywa trwa  łe 49 818   49 818  
      2. Wartości niematerialne  2 150   2 150  
      3. Nieruchomości inwestycyjne 106   106  
      4. Udziały w jednostkach zależnych 18 369   18 369  
      5. Po  życzki długoterminowe 1 540   1 540  
      nowe 6. Należności długotermi 0  0 
      7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 684   2 684  
      8   . Pozostałe aktywa trwałe 777   777  
B. Aktywa obrotowe 97 006  -1  342 95 664  
      1. Zapasy 14 061  3 939  18 00  0 
      2. Należności handlowe 16 96  8  16 96  8 
      3. Należności z tytułu kontraktów 59 13  6 -5 281  53 855  
      4. Pozostałe należności  3 319   3 319  
      5. Należności z tytułu podatku dochod ego  ow 0  

 

      6. P yczki koterminowe oż krót 1 833  1 833 
      7. R kresowe ozliczenia międzyo 8  01  801 
      8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 888  888 
A k t y w a  r a z e m 172 4  50 -1 342 171 108 
    

P a s y w a      
A. Kapitał własny 92 773  -1 087 91 686 
      1. Kap  itał zakładowy 43 187   43 187  
      2. Kapitał zapasowy 36 662   36 662  
      3. Nadwyżka ze sprzedaży a powyżej ich wartości nokcji minalnej 13 034   13 034  
 4. Zyski/straty aktuarialne      -1 436   -1 436  
      5. Zyski za zymane / strata do pokrycia tr -   -  
      6. Zysk (strata) netto 1 326  -1 087 239 
B. Zobowiązania długoterminowe 19 940  -255  19 685  
      1. Kredy  ty i pożyczki 4 500   4 500  
      2. Zobowiązania finansowe 2 1  58  2 581  
      3. Inne zo terminowe bowiązania długo 36   36  
      4. Rezerwy z tytu  odroczonego podatku dochodowego łu 5 697  -255  5 442  
 ia emerytalne i podobne      5. Rezerwy na świadczen 7 126   7 126  
C. Zobowiązania krótkote inowe rm 59 737  0  59 737  
      1. Kredyty  i pożyczki 12 575   12 575  
      2. Zobo nansowe wiązania fi 1 651   1 651  
      3. Zobow nansowe - pozo  iązania fi stałe    

 

      4. Zobowiązania handlowe  11 710   11 710  
      5. Zaliczki z  tytułu kontraktów 2 296  5 - 2512   23 045  
      6. Zobowiązania  z tytułu wyce ów długotny kontrakt erminowych 1 818   1 818  
        7. Zobowiązania pozostałe 4 257 2 251 6 508  
      8. Rez enia emerytalne i podobne erwy na świadcz 1 723  1 3 72
      9 rezerwy i zyokresowe bierne e . Pozostał rozliczenia międ 707  707 
P a s y w a  r a z m e 172 450 -1 342 171 108 
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Przekształcen równawczyc ień 3 achunku zysków i sie danych po h na dz 1. .2020 r. w r12 trat, w sprawozdaniu 
z  az w sprawozdanior ywcałkowitych dochodów, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym u z przepł ów 
pi ej: enięż w tabelach poniżnych zaprezentowano 
 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY  
R NEK Z  ACHU YSKÓW I STRAT 

Okres   12 miesięcy
zakończony 
31. .20  12 20

(zatwierdzone) 

Korekta 
anulowania 

umowy 

Okres  12 miesięcy 
zakończony 
31. .2020         12

( przekształcone) 
za okr   mi cy z 1 grudnia 2020 rokues 12  esię akończony 3  

A. Przychody ze y sprzedaż 89 377 -5 281 84 096 
      1. Przychody ze spr   zedaży wyrobów i usług 85 041 -5 281 79 760 
      2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4 336  4 336 
B. Koszty sprzedanyc produ   h któw, towarów i materiałów 67 733 -3 939 63 794 
      1. Koszt wytw zenia s  or przedanych wyrobów i usług 64 321 -3 939 60 382 
       2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 412  3 412 
C. Zysk (strata) brutto na sprzeda y ż 21 644 -1 342 20 302 
      1. Poz  operacyjne ostałe przychody 284  284 
      2. Koszty  sprzedaży 2 026  2 0  26
      3. Koszty ogólnego zarządu 17 013  17 013 
      4. Pozostałe koszty operacyjne 187  187 
D. Zysk (stra  ta) na działalności operacyjnej 2 7  02 - 1 342 1  360
       1. Przychody finansowe 62  62 
       2. Koszty finansowe 1 259  1 259 
E. Zysk ( rata) przed opodatkowaniem st 1 5  05 -1 342 163 
           Podatek dochodowy 179 -2  55 -  76
F. Zysk (strata) netto z  działalności kontynuowanej 1 326 -1 0  87 239 
G.  zaniechana Działalność     
H. Zysk (strata) netto z dzia  ejłalności zaniechan     
      
I.  Zys (strata) netto  k 1 326 -1 087 2  39
    
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 8 701 31
Zysk (strata) na jed ) ną akcję zwykłą (w zł 0,31 -  0,25 0,06 
Rozwodniony zysk (strata) na j  cjedną ak ę zwykłą (w zł) 0,31 -  0,25 0,06 
   

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z 
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Okre  s 12 miesięcy 
zakończony 
31. .2020  12

(zatwierdzone) 

Korekta 
anulowania 

umowy 

Okres 12 miesięcy 
zakończony 
31. .2020      12    

( przekształcone) 
za okres 12 1 grudnia 2020 roku miesięcy zakończony 3  

     Inne dy: całkowite docho     
Składniki które nie zo ne w późnią stan przeniesio ejszych okresach 
do rachunku  zysków i strat:

  
 

 

zyski (straty) aktuarialne -210  - 0 21
podatek odroczony od zysków (strat) aktuarialnych 40  40 

                                                                                                Suma   -170  -1  70
S iki kt niesione w kładn óre mogą zostać prze późniejszych 
okresach do r hunku z  ac ysków i strat:

     

różnice kur dnostek działających za granicąsowe z przeliczenia je       
B. Inne dy netto całkowite docho -170  -170 
C. Całkowi hody ogółete doc m   1 156 -1 087 69 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 
KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 
2020 roku 

Kapitał 
zakładowy 

Kapitały 
zapasowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

a ji kc
powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Zyski 
zatrzymane 

Zyski/straty 
aktuarialne 

K  apitał
własny 
ogółem 

Kapitał własny na dzień 1 styc znia 2020r. -  
dan zatwierdzo  e ne 43 187 35 891 13 034 771 - 266 1 91 617 

Zysk (strata) netto za okres        1 326    1 326 
Inne całkowite dochody za okres          -170 -170 
Całkowity do  chód za okres        1 326  -170 1 156 
podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego             

 

podział zysku/ wypłata dywidendy             
 

podział zysku/pokrycie z lat ubiegłychstraty     771   -771   
 

Zwi zenęks ie (zmniejszenie) kapitału własnego  771  555 -170 1 156 
Kapit  ał własny na dzień 31 grudnia 2020 -r.   
dane zatwierdzone 43 187 36 662 13 034 1 326 -1 436 92 773 

Korekta błędów    -1 087  -1 087 
Kapit  ał własny na dzień 31 grudnia 2020 -r.   
dane przekształcone 43 187 36 662 13 034 239 -1 436 91 686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabryka Obrabi  ar ETek „RAFAM ” S.A.
Sprawozdanie fi n e za rok zak ony dnia 31 grudnia 2021 roku na sow ończ

( h)w tysiącach złotyc  
 

 
 
 
 
 
 

 

Zasady (polityki) c nko d atkowe noty  do spraw dania finansowego  ra hu wo oraz od ce ozści objaśniają
sta w  jego integra  no ią lną część

33 

SPRAWOZDANIE Z P CH              RZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNY
za okres   1 grudnia 2020 roku 12 cymiesię zakończony 3

okres  12 miesięcy 
zakończony 
31. .2020  12

(zatwierdzone) 

Korekta 
anulowania 

um y ow

okres  12 miesięcy 
zakończony 
31. .2020 12

(przek  ształcone)
A. Przep netto z dzia eracyjnej (I+/-II) opływy pieniężne łalności 
- metoda po  średnia 

    

I. Zysk / Strata brutto 1 505 - 342 1 163 
II. Korekty razem 9 299 1 3  42 10 641 
      1. Amortyzacja 6 1  41  6 141 
 2. (Z ki) straty      ys z tytułu różnic kursowych -  73  -  73
      3. Odsetki  w zyskach (dywidendy) i udziały 1 147  1 147 
      4. Zysk (strata) z d  ziałalności inwestycyjnej 156  156 
      5. Zmiana stanu rezerw -1 340  -1 340 
      6. Zwi ks nie/zmniejszenie sta  zapa  ze nuę sów -3 097 -3 939 - 036 7 
      7. Zwięks żnościzenie/zmniejszenie stanu nale  7 420 5 281 12 701 
      8. Zwi /zmniejszenie stanu  ększenie zobowiązań 
         (  z wyjątkiem kredytów i pożyczek) -563 

 
-563 

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow h yc - 2 49  -4  92
    10. Poda  tek dochodowy zapłacony/zwrócony 0     
    11. P  ozostałe 0  0 
III. Przepływy pieniężne działalności  netto z operacyjnej 10 804 0 10 804 
      
B. Przepływy pienięż tto z działalności inwestne ne ycyjnej      

  wyI. Wpły 1 340 0 1 340 
      1. Zbycie wart  oraz rzeczowych ości niematerialnych 8  81  881 
          a  ktywów trwałych      
      2. Zbycie owych aktywów finans      
      3  . Spłata pożyczek 405  405 
      4. Odsetki i dywidendy 54  54 
      5. Pozostałe wpływy      
II. Wydat  ki 4 205 0 4 205 
      1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rze owych cz 3 0  05  3 005 
            aktywów trwałych      
      2. Wydatki na aktywa finansowe 0  0 
      3 zki . Udzielone pożyc 1 200  1 200 
      4 . Pozosta  wydatki łe      
III. wy pi d cyjnej  Przepły eniężne netto z ziałalności inwesty -2 865 0 -2 865 
       
C. Pr  finansowej  zepływy pieniężne netto z działalności      
  I. Wpływy 14 000 0 14 000 
      1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)        
          i innych in rumen  st tów kapitałowych      
      2. Kredyty  i pożyczki 14 0  00  14 000 
      3. Em  isja papierów wartościowych      
      4. Pozostałe wpływy       
II. Wydatki 21 510 0 21 510 

      2. Spłat ytów i poży kred yczek 19 0  86  19 086 
      3. Wykup d  łużnych papierów wartościowych      
 4. O etki       ds 1 1  47  1 147 
      5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu  finansowego 1 2  77  1 277 
      6 atki . Pozostałe wyd      
III. Przepływy pienięż ałalności ne netto z dzi finansowej -7 510 0 -7 510 
       
D. Przepływy pieniężne n etto, razem  429 0 429 
E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 502 0 502 
   zmiana stanu środków pieniężnyc z tytułu różnih c kursowych od walut obcych 73   73  
F. Środki pieniężn zątek e na poc  okresu 386 0 386 
G. Środki pieniężne na koniec ok su (F+/- D) re 888 0 888 
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Nota 2 ZMIANY PREZENTACYNE . 
 
W sprawozdaniu finansowy  31.12.2021 S w sposobie prezentacji przychod w ze m za rok zakończony dnia półka dokonała zmian ó
sprzedaży edaży zysków i strat jące z ządzeniai kosztu w snego sprzła  w rachunku  wynika rozpor  o s sowaniu ESEF. Wskazane to
zmiany spowodowały koniecznoś przekształcenia danych porównawczy które zostały zaprezentowane poniżej i nie miały ć  ch,  
wpływu na poziom prezentowanego wynik finansowego. u 
 

ŚRÓDROCZNY RÓCONY SK  
RACHU  NEK ZYSKÓW I STRAT 

Okres  mie  12 sięcy
zakończony 31. .20        12 20

(przed zmianami 
prezentacyjnymi) 

Okres  12 miesięcy 
zakończony 31. .2020   12      

(po zmianach 
prezentacyjnych) 

 

za okre  mi cy z ony 31 grudnia 2020 roku s 12 esię akończ    
A. Przychody ze  sprzedaży 84 096 84 096  
      1. Przychody ze spr   zedaży wyrobów i usług 79 760   
      2. Przych  ody ze sprzedaży towarów i materiałów 4 336   
B. Koszty sprzedanych produ  towa w i m  któw, ró ateriałów 63 794 63 7  94  
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych wyr g obów i usłu 60 382   
       2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 412   
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 20 302 20 302  
      1. Poz rzychody operacy e jnostałe p 284 284  
      2. Koszty ysprzedaż  2 026 2 026  
      3. Koszty ogó arządlnego z u 17 013 17 013  
      4. Pozostałe koszty operacyjne 187 187  
D. Zysk (stra nej ta) na działalności operacyj 1 360 1 360  
       1. Przychody finansowe 62 62  
       2. Koszty fi nsowena  1 259 1 259  
E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 163 163  
           Podatek dochodowy -76 -76  
F. Zysk (strata) netto z  działalności kontynuowanej 239 239  
G. echana Działalność zani    
H. Zysk (strata) netto z dzia alno ci zaniech  anejł ś    
     
Zysk (strata) netto  239 239  
    
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701  
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701  
Zysk (strata) na jed c  ną ak ję zwykłą (w zł) 0,06 0,06  
Rozwodniony zysk (s  akcj    trata) na jedną ę zwykłą (w zł) 0,06 0,06  
 
 
W sprawozdaniu finansowym za rok . 202 S  z Z   Z1 a a z zakończony dnia 31.12 półk sumował „ ysk bieżący / strata” „ yskami / stratą z 
lat ubiegłych” pod wspólną nazwą „ ”. Spowodowało to koniecznoś przekształcenić  Zyski zatrzymane  a sprawozdania finansowego za 
rok 2020. Zmiany nie mia  sumy bilansowej. ły wpływu na poziom

 

 
 

P a s y w a 

31.1 2020  2.    
(przed zmianami 
prezentacyjnymi) 

Zmiany 
pre acyjne zent

31.12.2020        
(po zmian 

prezentacyjnymi) 
A. Kapitał własny 91 686  91 686 
      1. Kap dowy zakitał ła 43 187   43 187  
      2. Kapitał zapasowy 36 662   36 662  
      3. minalnej Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości no 13 034   13 034  
 4. Zyski/straty aktuarialne      -1 436   -1 436  
      5. Z ki zatrzy / stra  do pokrycia ys mane ta -  239 239 
      6. Zysk (strata) netto 239 -239 - 
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W spr ozdaniu z za rok  202 S  z  pozycje zyski zatrzymane aw 1 z e zmian w kapitale własnym zakończony dnia 31.12. półka sumowała
zyskiem/stratą netto i zaprezentował wspólną nazwą „ ”. Spowodował o koniecznoś przekształceniać  a  p  od Zysk zatrzymanei o t   
sprawozdania fin sowego za rok 2020.  . an Zmiany nie miały wpływu na wartość kapitałów własnych
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 
KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 
za okres 12 miesięcy za ńko c ny zo  
31 g ia 2 0 rudn 02 roku 

Kapitał 
zak wy łado

Kapitały 
zapasowy  

Nadwyżka ze 
sprzed  aży

akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Zyski 
zatrzymane 

Zyski/straty 
aktuarialne 

Zysk/strata 
netto 

K  apitał
własny 
ogółem 

Kapitał własny na dzień 1 styczni a 20  -20r.   
dan zatwierdz e e on 43 187 35 891 13 034 771 - 266 1  91 617 

Zysk (strata) netto za okres            239 239 

Zmiany prezentacyjne     239  -239 0 

Inne całkowite dochody za okres          -170   -170 
Całk chód za okresowity do         239  -1  70 0 69 

podział zysku/ zasilenie funduszu socjalnego               
 

podział zysku/ wypłata d idendy  yw              
 

podział zysku/pokrycie at ubiegłychstraty z l     771   -771     
 

Kapitał własny na dzień 3 1 grudnia 2020  r.
- dane przeks    ztałcone

43 718  36 662 13 034 239 -1 436 0 91 686 
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Nota 3. PRZYCHODY ZE SP  RZEDAŻY

 
Przycho  : dy ze sprzedaży Spółki prezentują się następująco
 

Przychody ze sprzedaży 01-12.2021  r. 01-12.2020   r.  

Sprzedaż produktów i usł ug 71 705 79 0 76  

Sprze  i w matedaż towarów riałó 1 299 4 336  

w tym :     

- ealizowane   n  z ty  zr różnice kursowe od ależności tułu dostaw ( 9) 32 ( ) 426  

-  kursowe dróżnice otyczące wyceny należności z tytułu 
dostaw (396) 691  

SUMA przychodów ze edażysprz  73 004 84 096  
 

SEGMENT  B WE I GEOGRAFICZNE I Y DZIAŁALNOŚC – RANŻO
 
Segmenty operacyjne 
Segmen t to  dzial art operacyjny dział ności jes dający się wyodrębnić obsz ałalności gospodarczej Spółki zajmujący się 
pro gmen  dzi dowisku rodukcją wyrobów lub świadczeniem usług (se t branżowy) lub ał ący w określonym śaj
ek egonomicznym (segm t geograficzny), z rego jest z yzyko charakterystyczne dla danen o działalnością któ wiązane r
obszaru działalności Spółki. 
Podstawowy wzór sprawozdawczości dla celów zarządczych opa uzupełniająnżrty jest na segmentach bra owych, a cy 
na segmentach geograficzn h Organizacja orstwe  podziale na segmenty, yc . m i zarządzanie przedsiębi odbywają się w
odpowiedn  tkio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednos ę,
o  wyr  rynki.  obferującą inne y i obsługującą inne
 
Zos  na enty  e:tały wydzielone stępujące segm branżow

➢ produkcja obrab rek, ia
➢ części i o maszyn, zespoły d
➢ remonty, 
➢ pozo  stałe usługi.

 
Uzupełniającym segmentem sprawoz y określa ji rynkówdawczym jest segment geograficzn ny na podstawie l alizok ac  
zbytu. Wyd elone zosta  zi ły segmenty:

➢ rynek krajowy (Polska), 
➢ zagrani  ca.

 
Zarząd monito ne segmentó lu podejmowania decyzji dotyczących alokacji ruje oddzielnie wyniki operacyj w w ce
zasobów, oceny skutkó ników działalności.w tej alokacji oraz wy  
 
Pr chody segmentu zy
Przyc dy segment ychodami o anym iento ansakcji z ho u są prz siąg i bądź to ze sprzedaży zewnętrznym kl m, bądź z tr
inn i se  ym gmentami Spółki, które są wykazywane w rachunku zysków i strat Spółki i dają się bezpośrednio 
przyp dkow   do  danego  se entu  wraz  z  odpowied przychod w  oparciu  o  racjonalne gm niorzą ać ą  częścią  ów,  którą  
prze do tego segmentu. Do przyc sowych is hosłanki można przyp ać dów segmentu nie zalicza się przychodów finan
oraz peracyjnych. pozostałych przychodów o

 
Koszty segmentu 
Koszty segmentu s  z koymą kosztami składając i się sztów sprzedaży wnęt ztów transakcji ze rznym klientom oraz kos
realizowanych z innymi segmentami Spółki, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się 
bezpo dkowa  teg segmentu wraz z odpowied  k w, kt arciu o cjonalno ra e średnio przyporzą ć do nią częścią osztó óre w op
przesłanki  można  przypisać  do  danego Do  kosztó licza  się kosztów  finansowych,   segmentu. w  segmentu e  zani   
pozostałych kosztów operacyjnych, obciążeń z tytułu ztów, k ó otyczą Spółki jako  podatku dochodowego oraz kos t re d
c  ałości.
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Jedn kiedy ko  w na rzecz segmentu. Takie kosz  staszty tyakże nie ystępujące na poziomie Spółki ponoszone są nowią 
koszty segmentu, jeżeli dotyczą działalności operacyjnej segmentu i moż łanki na je w oparciu o racjonalne p esrz
bezpo ednio prz lub przypi egmentu. śr yporządkować sać do s
 
Spół ransakcje między s sób, jakby yły one podmiotów ka zazwyczaj rozlicza t egmentami w taki spo dotycz
niepowiązanych – waniu bieżących cen rynkowych. przy zastoso   
 
W bieżącym roku ani głym ni żadne tran daży mięał w roku ieub e mi y miejsca sakcje sprze dzy segm tami. en
 
Zasady zastosowane  w segmentach spraw dawczych same jak po tyka . oz lisą takie rachunkowości Spółki
 
Zysk  segmentu to zysk  w  segmenty bez  alokacji s   og adow hko yc , ygenerowany przez poszczególne ztów ólnozakł
przych w finansowych oraz pozosta ch p racyjnych. odów i kosztó ły rzychodów i kosztów ope
 
Żaden mentów nych Spółki ostał połączony z innym segmentem w celu st enia segmentów z seg  operacyj  nie z worz
sprawozdawczych. 
 
Zarząd monitoruje o tów w celu dotycząddzielni wyniki operac ne segmene  yj podejmowania decyzji cych alokacji 
zasobó skutków tej alokac ików działalności. P ą oceny wyników działalności jest zysk lub w, oceny ji az wynor odstaw
stra zakresie, jak wyj  w t eli p ne in  ab zo aczejta na działalności operacyjnej, które w pewnym aśniono oniżej, są mier niż 
zysk lub st ta na d nej w sprawozdaniu finansowym. Finanso znie z kosztami i ra i ziałalności operacyj wanie Spółk (łąc
przychodami finansowymi) oraz i i nie  miejsca ich mapodatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółk
alokacja do   segmentów.
 
Zarz e monitoruje akt   sprawozdawczyc  yw zo en h.ąd ni ów i bowiązań z poziomu poszczególnych segm tów
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Informa e o bran owych wyst cych w 2021   cj puj r.poszczególnych segmentach ż ę ą
 

Rodzaj asortymentu Obrabiarki Remonty 
Części 

zamienne Pozos  tałe
Koszty 

nieprzypis e an Ogółem 
 

Przychody ze 
s  przedaży

Sprzedaż na 
zewnątrz 61 468 999 4 208 6 329 0 73 004 

Koszty gmen  se tu Koszty sprzedaży 
zewnętrznej 46 887 714 2 657 4 428 0 54 686 

Koszty 
nieprzypisane/ 
ogólne 

          16 113 16 113 

Zysk/ (strata) segmentu 14 581 285 1 551 1 901 -16 113 2 205 
Pozostałe przychody operacyjne         5  62 562 
Poz szty op acyj  er neostałe ko         787 787 
Przychody finansowe         114 114 
Koszty finansowe         1 313 1 313 
Zysk/(st zerata) pr d 
opodatkowan m ie 14 581 285 1 551 1 9  01 -17 537 781 

Podatek do odowy ch         203 203 
Zysk/ (strata) netto  14 58 1 285 1 551 1 9  01 -17 740 578 

 
 
 
 
Informacje o poszczególnych segmentach (przekształcone bran owych wyst cych w 20   puj 20 r.ż ę ą *) 
 

Rod asortymentu zaj Obrabia i rk Remonty 
Części 

zam e ienn Pozosta  łe
Koszty 

niepr pisa  zy ne Ogółem 
 

Przychody ze 
sprzedaży 

Sprz a edaż n
zewn z ątr

66 945* 5 623 2 499 9 029 0 84 096 

Koszty segmentu Koszty sprzedaży 
zewnętrznej 53 213* 4 527 1 869 6 211 0 65 0 82

Koszty 
nieprzypisane/ 
ogólne 

          1 013 7 17 013 

Zysk/ (strata) s mentu eg 13 732 1 096 630 2 818 -17 013 1 263 
P ost zychody operacyjne oz ałe pr         284 284 
Pozostałe koszty operacyjne         1  87 187 
Przychody finansowe         62 62 
Koszty fi owe nans         
Zysk/(strata) przed 
opodatkowaniem 13 732 1 096 630 2 818 -18 113 163 

Podatek dochodowy         -  76 -  76
Zysk/ (strata) netto  13 732 1 096 630 2 818 - 037 18 239 
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Asortyment sprzedaży 

  Segmenty
01-12.2021  r. 01 20-12.20  r.  

Ogółem Ze sprzeda y ż
eksportow  ej Ogółem Ze rzesp daży 

eksporto  wej

Obr iarki ab 61 468 55 365 66 945 42 229 
Części i z połes y do maszyn 4 2  08 3 779 2 499 1 385 
Remonty 999 916 5 623 113 
Pozost  ałe 6 329 2 863 9 029 6 020 
Ogółem 73 004 62 923 84 096 49 7  47

 
Przyc dy sprze - szcz ra geograficzna ho ze da uktuży egółowa str

 01-12.2021  r. 01 20-12.20   r.
W PLN w % w PLN w % 

Kraj 10 081 13,8 34 349 40,8 
Eksport 62 923 86,2 49 747 59,2 
Razem 73 004 100,00 84 0  96 100,00 

 
W bieżącym  roku obrotowym Spółka zedaży ła ów ów odnotowa  dwa zyp ki zrea zowania przychodpr ad li  z re sp produkt    
z po  przekracza  nsakcje z Bei  K.N.T. Chiny oraz z  ychod By Hejedynczym odbiorcą jący 10% ogółu prz ów. ły to tra
G lermak Turcja. ü
W 2020 pr  roku obrotowym  jeden zypadek zrea wania przychod w ze spr lizo    z Spółka odnotowała ó zedaży ówprodukt
pojedynczym odbiorc   prze  ja z ARP  Leasing sp. o.o. jednak w. kcą kraczający  10% ogółu przychodó Była  to transa
dotyczyła zawa ak Sp. z o.o., który został „ ęty –rtego w 2019 roku kontraktu z Intercity Remtr przej   zrefinansowany 
nabywcy  prze dmiot finansu  z po y.” jąc
 
 
Informacj e um dowl  e dotycząc ów o usługę bu aną
 
S Przychody z um  z klie w kwocie SSpółka stosuje zapisy M F 15 „ ów ntami” zgodnie z którym przychody ujmuje się 
wynag  odnie z oczekiwaniem jednostki  j  w z n za przekazanie p yrzeczonyczg ej amia rz h rodzenia, które – – przysługuje 
dóbr lub ł us ug klientowi.  
W w  przeniesienia kontrol na klie o dostarczeniu di iększości kontraktów, moment nta następuje p óbr. W takich 
przypadkach,  zgodnie z MSSF  15, wszystkie p ( .,  m arancjenp onta , rzyrzeczone w umowie  dobra  i usługi żu,  gw
f menty, wyp o tkowe) traktowane  rzeczone w umowie i mowane jako unda da przy ujosażenie d są , jako jedno świadczenie
przychód j eślonym momencednorazowo w okr ie. 
 

Umowy o usługę budowlaną 01-12.2021  r. 01 20-12.20   r.

Przychody z tytułu r raktówe izow h kontal anyc  63 108 71 370 

Poniesione koszt u realizo  (TKW) y z tytuł wanych kontraktów 45 9  63 54 296 
 31.12.2021 r. 31.12.20   20 r.

Należności z tytułu ontraktów zień bilansowy k na d  57 513 53 855 
Zaliczki otrzyman l sowy ane z tytułu kontraktu na dzień bi 2 941 5 23 045 
Z ania z t  n  obowi yt koąz ułu wyceny traktów
d ermi ych nowługot

381 1 818 
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Not 4. KOS  CI OPERACYJNEJ a ZTY DZIAŁALNOŚ

 
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 01 20-12. 21  r. 01 20-12.20   r.

Amortyzacja 5 391 6 141 
Zużycie materiałów i energii 30 35 0 41 2  26
  w tym, zreali nice kursowe od :zowane róż     
-  zobowiązań z tytułu dostaw 43 (26) 
- d  ceny zo wi z w ot wy boyczące ą ań z tytułu dosta -  77 92 
Usługi obce 7 088 10 104 
Podatki i opłaty 1 417 1 389 
Wynagrodzenia 24 359 23 634 
Ubezpieczenia społe świadczeniac  zne i inne  5 8  41 5  609
Pozo ty rodzajowe stałe kosz 2 095 1 3  09
Suma kosztów według rodzaju 76 5  41 89 412 
Zmiana stanu  zyokresowych zapasów i rozliczeń międ
(wzrost nia, zmniejszenie w jemna) wielkość dodat ielkość u

5  074 7 813 

Koszt wytworzenia produ  n trz y kt ebów a własne po 1 875 2 178 
Koszty sprz  edaży 1 5  77 2 026 
Kos  zty ogólnego zarządu 16 113 17 0  13
Koszt tworzenia sprzedanych  wy produktów 51 902 60 382 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 207 3 412 
Koszt sprzedanych produktów, towaró ałóww i materi  53 109 63 7  94

 
 

KOSZ RACOWNICZYCH TY ŚWIADCZEŃ P
 

                         01-12.2021  r.               -12.20   01 20 r.
   
Wynagrodzenia 24 048 23 351 
Świadczenia emerytalne 311 283 
Koszty ubezpi  eczeń społecznych 4 477 4 305 
Pozostałe kosz świa ń pracowniczyty dcze ch 1 364 1 304 
   
Koszty ia cowniczycra h ogśw dczeń p ółem, w tym: 30 200 29 2  43
   
   
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 20 718 20 4  53
Pozycje  ujęte w kosztach ogólnego zarządu 9  482 8 790 

 
 
 

KOSZTY AMORTYZACJI UJĘTE W ZY U SK
 

            - 021             01 12.2 r.    -12.20   01 20 r.
Pozycje e w ko  uj y:ęt szcie własnym sprzedaż   
Amortyzacja środków łychtrwa  4  426 5 031 
Amortyzacja aktywów niematerialnych 312 418 
   
 4  738 5 4  49
Poz  w kosztach s  ycje ujęte przedaży   
A rtyza h mo cja środków trwałyc                                         -                      - 
Amortyzacja akt  ywów niematerialnych                                         -                      - 
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Pozycje ujęte w ogólnego zarządu: kosztach    
Amortyzacja ś ków t ałrod rw ych 565 5  96
Amortyzacja akty erialnych wów niemat 88 96 
   
   
 6  53 692 
   

 

Nota 5 E P YCHODY I KOSZTY OPERACYJNE RZ. POZOSTAŁ

 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 01 20-12. 21  r. 01 20- 012.2   r.

Rozwiązanie odpisów ących należności  aktualizuj  12 6 
Wp w kar ły 1 57 
Wpływ  od ań od ubezszkodow pieczyciela 94 1 
Przychody ze sprze  daży odpadów 1 1 
Zysk ze zbycia  ni trefinansowych aktywów wałych 7 156 
Dofinansowanie do cen prądu elektryczn o eg - 24 
Nadwyżki inwentaryzacyjne 2 - 
Zwrot podatku zagranicznego V  AT - 20 
Zwrot  AC zedanych samokosztów chodów spr - 12 
Ujawnieni   tre środków wałych i zapasów 15 - 
Z umowy leasi  e nguakończeni 35 4 
Odst  ępne z tytułu niezrealizowania kontraktu 382 - 
Pozos ji nieistotnych) tałe (suma pozyc 13 3 
RAZEM 562 284 

 
 
 

POZOSTAŁE TY OPERACYJNE KOSZ 01-12.2021  r. 01-1   2.2020 r.
Odpis aktua zuj  n (w tym z rynku li ciący wartość ależnoś
rosyjskiego) 452 - 

Darowizny 38 56 
Kary i od kodowania sz - 67 
Szkody majątkowe 13 25 
Spis  mat  anie w koszty wartości eriałów zbędnych - 1 
Inne koszty  z kontraktami zwi zaneą
długoterminowymi(WHT) 263 - 

N bory inwentaryziedo acyjne 11 -
Koszt ubezpi enia AC sam zedanych ecz prochodów s - 11 
Poz e (suma poz ji nieistotnych) osta ycł 10 27 
RAZEM 787 187 
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Nota 6. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

PRZYCHODY FINANSOWE 01-12.2021  r. 01 20-12.20  r. 
Przychody z t  u iel ycz  dz ekytułu onych poż 61 54 
R e wych z yceny zob leasingowych ic kurso . óżn tytułu w - - 
Umorzenie odsete  k od zobowiązań 36 - 
Przychody udzielonych  z tytułu prowizji od poręczeń 8 8 
Przychody z tytułu prow d udzielonej pożyczkiizji o  8 - 
Po suma poz  nieistotnyc  ycji h)zostałe ( 1 - 
RAZEM 114 62 

 
 

KOSZTY FINANSOWE 01-12.2021 r. 01 20-12.20   r.

Odsetki i prowiz    je od kredytów i pożyczek 602 725 
Odsetki od zob towych owiązań handlowych i budże 52 37 
Część odsetko o leasi  wa d ngu 112 124 
Nadwyżka emnych ró na środkażnuj ic kur ch sowy ch 
pieniężnych 166 75 

Ujemne r sowe od w e  zobowiyc nyóżnice kur ązań 
leasingowych 81 - 

Kos  zty z tytułu prowizji od udzielonych gwarancji 300 298 
RAZEM 1 313 1 259 

                                              

Nota 7. PODATEK DOCHODOWY DOTY ANOSCI K NUOWA J CZAC ONTY NEY DZIAŁ
 

Główne skł ki obciąże lata zakończone 31 przedstawiają się adni nia podat wego  ko za .12. 21  .12. r. 20 r. i 31 2020
następująco: 
 

PODATEK DOCHODOWY  01-12.2021  r. 01 20-12.20   r.
Bieżący podatek dochodowy - - 
Bieżąc bciążeni łue o e z tytu  podatku docho o doweg - - 
Odroczony podatek dochodowy 2  03 (76) 
Zwi za sią ny z powstaniem i odwróceniem ę różnic 
przejściowych 203 (76) 

Obciążenie podatkowe sków i  wykazane w rachunku zy
strat 203 (76) 

Podat  dochodowy odniesiony w pozost owite ek ałe całk
dochody: 60 (40) 

Odr ny po tek dochodowy  rat) oczo da od zysków (st
aktu ialny  ar ch 60 (40) 

 
 

Podatek odrocz wy  ony achkazany w rachunku zysków i strat oraz w pozostałych całkowitych dochod stanowi różnicę 
międz rezerw i aktywów z tytułu po ócząy stan  em datku odroczoneg  koniec i poo na tek okres w rawozdawczych. sp
Uzgodnienie podatk dochodowego od wyniku finansowego utto u br przed opodatkowaniem według ustawowej stawki 
podatkowej, z podatkiem doc g efek  za rok o  dnia ty zak nyhodowym liczonym wedłu wnej stawki podatkowej Spółki ńczo
31 31 20.12.2021 r. i .12. 20 r. przedstaw   ia się następująco:
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 01-12.2021 01 20-12.20  

 Zysk /(s ata) tr brutto przed opodatkowaniem z działalności 
kontynuowanej  781 163 

 Zysk /(strata) przed opodatkowaniem z działalności 
zaniechanej  - - 

 Zysk /(st ) brutto przed atkowaniem  rata opod 781 163 

 Po ug ustawo j we st j datek wedł awki podatkowej obowiązujące
w Polsce, wynoszącej 19%  

148 31 

   
Efekt rwale nie podatkowy przychodów i kosztów t
podleg odatk ych kosztowających op aniu i nie stanowiąc ów 
uzyskania prz d w,  w tym:  ycho ó

55 -1  07

- z acone kary apł - 13 
- darowizny 7 11 
- RON PF 31 28 
- odsetki od zobowi  ązań budżetowych - 11 
-  pozostałe 17 10 
 e podst wania  Przychody trwale nie będąc awą do opodatko - - 

Poda  stawki podatkowej (26%) tek według efektywnej  203 (76) 

Podatek d dowy (obci e) wykazany  w zysku  ocho lubążeni
stra e ci 203 (76) 

Podatek dochodowy przy  pisany działalności zaniechanej - - 
 
 
7.1 ia podatkowe Bieżące aktywa i zobowiązan
 
 31.12.2021  r. 31. 2012.20   r.

BIEŻĄCE AKTYWA PODATKOWE - - 
 Nale ny z  podatku                                         wrot                         ż 347 - 
BIEŻĄCE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE - - 
Podatek          doc   hodowy do zapłaty - - 

      
                                                                                                                                                     
Odroczony podatek dochodowy 
 
Odroczony podatek dochodowy wynika z n  ji:astępujących pozyc
 
 Sprawoz nie z sytuacji finansowej da

31.12.2021 r. 31.12 20.20   r.
Rezerwa z t  podatku odrocz go oneytułu   
Różnica międz ścią bilansową i podatkowąy warto  
śro  dków trwałych 

3 359 3 501 

Wynik wyceny realizowanych kontraktów 2 390 1 0 93
Pozostałe - 11 

   
Rezerwa z  tytułu podatku odroczonego  5  749 5 4  42

   
Ak wa ty z  odrocz  podatku onegotytułu 
Rezerwy i rozlicze z kresyonia międ owe z tytułu świadczeń 
pracown zych  ic 1 467 1 682 

Rezerwy na prowizje 141 61 
Niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS 158 22 
Odpisy ak  tualizujące należności 160 90 
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Rezerwy na koszty 133 73 
Zobowi z tytu u wyceny kontrakt  nie ąza ł ów 72 345 
Niezapła terminie zobowiązanicone w a   
Stra   ty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do 
opodatkowania 444 294 

Pozostałe 153 117 
   

Akt a z t droczonego yw ytułu podatku o 2  728 2  684
 
 
Aktywa erwa netto z  podatku o oczonego /Rez tytu drłu
 

  31.12. 21  20 r. 31.12 0   .2 20 r.

Aktywa z tytułu podatku od czonego ro 2  728 2  684
Reze  rwa z tytułu podatku odroczonego 5  749 5 2 44
Aktywa/Rezerwa netto z tyt u pod ku odroczonego atuł (3 0 ) 21 (2 758) 

 

Nota 8. DZIA O  LN NAŁA ŚĆ ZANIECHA

 
W okresie spr ozdawczym za  31.12.2021 r. ka nie aw zakończonym oraz porównawczym, Spół niechała żadnej 
działalności. 
 

Nota 9  . ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

 
Z cy na  podzielenie zys  n to za okres p ego na je ku et rzypysk podstawowy przypadają dną akcję oblicza się poprzez adając
z h akcjonariusz z  wyemitowpr ez anwykłyc y Spółki średnią ważoną liczbę ych akcji zwykłych występujących w ciągu 
okresu. 
Zysk rozwodniony przypada  nie jest ob  nie ma instrum dniaj  li zwa ych.jący na jedną akcję czany ponieważ entów ro ąc
 
 

Nota 10 IDENDY WY ACONE I ZAPROPONOWANE DO  . DYW PŁ WYPŁATY

 
W 2 1 roku i  roku nie w y dywidendy z zysku. 02 2020 o ypłacon i nie zadeklarowano wypłat

Nota 11  ZYSKU/ POKRYCIA STRATY Z LAT  UB. PROPOZYCJA PODZIAŁU IEGŁYCH

 
Zarząd będzie wać ałośc tał zapasowy Spółki, rekomendo przeznacz  sku netto za 2021 rok w cenie zy i na kapi  uwagi na z 
planowaną realiza ję w 2c 021 inwestycji zakupowych w postaci kilku obrabiarek produkcyjnych na potrzeby parku 
maszynowego Spółk ca się uwagę, iż istnieje ogra jąi. Zwra niczenie wynika ce zawar umowy kredytowez j tej z bankiem 
PKO BP S.A, o w nocie nr 34 KREDYTY, zobo  nierekomendowania WZA wa której mo wiązuj ej Zarząd Spółki doąc
wypłaty dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku ne a który zysk po ałowtto z rok obrotowy, za dlega p iodz i.   
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Nota 12 RZECZOW AKTYWA TRWA  . E ŁE

Zmiany Rzeczowych akt w tr wych)  za okres 01.01.- 21 r. yw 31.12.20ó wałych (wg grup rodzajo –

  Grunty Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu  

Pozosta  łe
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Og  ółem

W  brutto  d 0 2 1  ar na zi 1. 02 r.tość eń 01. 690 24 089 71 905 1 923 2 068  6 314 107 727 

Zwiększenie w okresie 01.-12.2021  r. 0 137 9 533 128 132 1 875 11 805 
- zakupy     1 313   132 1 875 3 320 
-  ze przyjęcia środków trwałych w budowie     6 677       6 677 
- leasing finansowy   1 494 128   1 622 
- i szenia nne zwięk  137 49    1  86

Zmniejszenie w okresie  0 -12.2021 r. 1. 0 0 26 77 221 6 677 7 001 

- sprzedaż i likwidacja    26 77 221  324 

- przyjęcia ze środkó trwałych w w budowie      6 677 6 677 

- za en  leasingu iekończ       0 
- inne zmniejszenia       0 

Warto  na dzi 021  r.ść brutto eń 31.12.2 690 24 226 81 2 41 1 9  74 2 717 1 512 1  1 12 53

               

Umorzenie na dzień 01.01.2021  r. 94 6 166 48 339 1 038 2 273 0 57 910 
Amortyzacja za okres 01.-12.2021 r. 0 599 3 898 341 147   4 985 

Zmniejszenie z : tytułu   26 49 221  296 
- likwidacja sprzedaży i   26 49 221  296 
Umorzenie na dzień  31.12.2021  r. 94 6 764 52 211 1 330 2 200 0 62 599 
Odpisy  utraty ejz tytułu trwał wartości na 
dzień 01.01.2021  r.              

Odpisy z t u u trwa  utraty war ci na yt ejł ł toś
d  31.12.2021  r.zień 

             

Wartość netto na dzień  31.12.2021  r. 596 17 462 29 201 644 517 1 512 49 932 
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Zmiany Rzeczowych akty ch (wg grup rodzajowych)   res 0 .-31.12.20   za ok 1.01 20 r.wów trwały –

  Grunty Bu nki i dy
budowle 

Maszyn  y 
i  iaurządzen

Środki 
transportu  

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

Wa   20 r.rtość brutto na dzień 01.01.20 690 23 997 72 320 1 763 2 7  32 4 447 105 949 

Zwiększenie w okresie .-01 12.2020  r. 0 92 799 385 114 2 167 3 557 

- zak  upy   103  73 114 2 167 2 457 

- przyjęcia ze środków trwałych w budowie    300     300 

- leasing finanso  wy   346 312   658 
- inne zwiększenia  92 50    142 

Zmniej enie w okresie  01.-12.20   sz 20 r.   1 214 225 40 3  00 1 779 

- rze i likwid  sp da acjaż    1 194 105 40  1 339 

- przy ia zjęc e środków trwałych w budowie      300 300 

- zakończenie leasingu    120   120 

- inne zmniejszenia   20    20 

Wartość brutto na dzień 31 20.12.20   r. 690 24 089 71 905 1 923 2 6 80 6 3  14 107 727 

               

Umo enie na dz  .01.20   rz 01 20 r.ień 94 5 567 44 359 894 2 116  53 0  30

Amorty cja za okres 01.-12.20   za 20 r.   599 4 500 326 197  5 622 

Zmniejszenie z tytułu:   520 182 40  742 

- sprze ikwidacja daży i l   520 182 40  742 

Umorzenie  d 20  na 20 r.zień  31.12. 94 6 166 48 339 1 0  38 2 273  57 9  10
Odpisy z tyt a ułu trwałej utraty wartości n
dzień 01.01.20   20 r.              

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
dzień  31.12.20   20 r.              

Wart .12.2020 r. ość netto na dzień 31 596 17 924 23 566 8  85 533 6 314 49 8  18
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Struktur n i a włas ośc
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNOŚ wartość nettoCIOWA) -  

Własne 

Używane na 
podstawie 

umowy najmu, 
dzierżawy lub 

innej umowy, w 
tym u wy mo

leasin  gu

Grunty 
użytkowane 
w cie ieczyś

RAZEM 

n 2.2021  r.a dzień 31.1 42 716 6  620 596 49 9  32
na dzi 20  20 r.eń 31.12. 41 215 8 007 596 49 818 
 
Do n zych realizowanych inwestycji w toku  ajwięks należą:
 

 

  

Nazwa zadania Wartość na  
31.12.2021  r.

War na  tość 
31.12.20   20 r.

Budowa i modernizacj maszyn i u   a rządzeń 1 5  12 6 4 31
RAZEM      1 512 6 314 
 

Na dzi 21 ealizowane inw tycje w asne   20 ro eseń 31.12. ku największe r ł obejmują modernizację frezarki bramowej
(poniesiono dotychczas  w wysok  915 TPLN) Varnsdo typ W  , budow rf HQnakłady ości a centrum obróbczego TOS 
13CNC ( ion tychczas n ysok  321 TPLN) oraz dernizacje innych obrabiarek parkponies o do mo u akłady w w ości
maszynoweg ki (poniesiono dotychczas    TPLN). 276o Spół nakłady w wysokości

 
Ustanowione obciążenia na majątku 

Na dzień 31.12.20 ości ksiąg 21 r. nieruchom  isane dwp o wieczysty  KW 27489, KW 37404, KW 37416, KW 37417,ch   
KW oraz KW 55444 obci  hip  do s   39.563 tys.  i by37418 otek umyążone są ą zł ła wyższa w stosunku do stanu na dzień 
31.12.20  roku o 3.863 tys.  20 zł. 

Zw y ustanowieniem prz  s  hi teki kaucyjnej zabezpiecez poiększenie obciążenia wynika z róż iędznicy mpo półkę zającej 
p  z AR 8.06 , a zwolnieniem  hipoteki kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.  3 do ożyczkę P S.A. do wysokości tys. zł
wysok  ości 4.200 tys. zł. 

 

Leas gowane  in środki trwałe

 

Ś rwałerodki t  
31.12.2021  r. 31. 2012.20   r.

Wartość 
brut  to Umorzen  ie Wartość 

net  to
Wartość 
brutto Umorzenie Wartość 

netto 

Maszyny i urządzenia 7 727 1 686 6 041 9 533 2  253 7 280 

Środki transportu 1 467 8  88 579 1 339 612 7  27

Razem 9 194 2 574 6 620 10 872 2 865 8 007
 
Wa lansowa  masz  tkowanych  na dzie  31.12.2021 r. na  bi yn uri  rtość ządzeń uży ń mocy umów leasing oraz umów u 
dzie awy z opcj 6.  tys Zmniejszenie wynika  z tytu easin  620 u gurż ą zakupu zmalała i wynosi . zł. ł zakończenia umowy l
poziomego centrum frezarski o Multitec  nstalowanego na Wyd b  oraz  amortyza ej. Na dz  eg zai zial kie Obró cji bieżąc ień
31. 2012.20  r gowanych wyno 8.007   tys. . r. wartość bilansowa ś odków trwałych leasin siła zł
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Nota 13 IEMATERIALNE . WARTOŚCI N

 
 
Struktura własności 
 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE  
(STRUKTU A) OWRA WŁASNOŚCI

– rtość netto wa  
Własne 

Używane na 
podstawie umowy 

najmu, ier awy dz lub ż
innej umowy, w m ty

umowy leasingu 

RAZEM 

Na 21  r.dzień  31.12.20 1  765  1 657  
Na dzień  31.12.2020  r. 2 150  2 501  

 
 
Zmiany wartoś –ci niematerialnych (wg grup rodzajowych)  za ok s 1.01. 21-31.12.2021 re 20 r. 
 

Rok zony dnia 31.12.2021 r. zakońc
Koszty prac 

rozwoj ychow , 
dok entacja um

Patenty 
 i li ncje ce Znak towarowy Ogółem 

         
Wartość brutto na dzień 1.01.2021  r. 10 815 2 078 1 200 14 093 
Nabycia  15  15 
Wytworzenie      

Likw acja id     
Wartość brutto na dzień 31. 2021 r. 12. 10 815 2 0  93 1 0 20 14 108 
     
Umorzeni i odpisy akt ne e ualizując a dzień 
1.01.2021  r. 9 798 1 7  59 386 11 943 

Odpis amortyzacyjny za okres 218 102 80 400 
Likwidacja     

Umorzenie i odpisy aktualizuj  naące dzień 
31.12.2021  r. 10 016 1 618  466 12 343 

     
Wartość ne dzieńtto na  1.01.2021  r. 1 017 319 814 2 150 
War 21  to r.ść netto na dzień 31.12.20 799 232 734 1 765 
 

WA NIEMA RIALNE TERTOŚCI 31.12.2021  r. 31.12.2020  r.

a) koszty prac rozwojow h yc 73 181 
b) opro amowanie, patenty, licencje gr 232 319 
c) dokumentacja 727 836 
d) znak towarowy 733 814 
Razem 1 765 2 150 



Fabryka Obrabi  ar ETek „RAFAM ” S.A.
Sprawozdanie fi n e za rok zak ony dnia 31 grudnia 2021 roku na sow ończ

( h)w tysiącach złotyc  
 

 
 
 
 
 
 

 

Zasady (polityki) c nko d atkowe noty  do spraw dania finansowego  ra hu wo oraz od ce ozści objaśniają
sta w  jego integra  no ią lną część

49 

Zmiany h (wg grup rodzajowych)  za okres 1.01. -31.12.20  r. 2020 20wartości niematerialnyc –
 

Rok za 31.12.20   20 r.kończony dnia 
Koszty prac 

rozwojowych, 
dokumentacja 

Patenty 
 i licen e cj Znak towarowy Ogółem 

         
Wartość brutto na dzień  1.01.20   20 r. 10 815 2 016 1 200 14 031 
Nabycia  78  78 
Wytworzenie      

Likwidacja  16  16 
Wartość br zień 31utto na d .12.20   20 r. 10 815 2 078 1 200 1 093 4 
     
Umo nie i odpisy a  nrze cektualizują a dzień 
1.01.20  r. 20 9 465 1 746  306 11 445 

Odpis amortyzacyjny za okres 333 101 80 514 
Likwidacja  16  16 
Umorzenie i odpisy aktualizujące na dzień 
31.12.2020  r. 9 798 1 7  59 386 11 943 

     
Wart  netto na 1.20   .0 20 r.ość dzień 1 1 350 342 894 2 586 
War   31.12.20   20 r.tość netto na dzień 1 017 319 814 2 150 

 

Nota 14  INWESTYCYJNE . NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomości inwestycyjne 31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

Stan na pocz ek okre  suąt 106  111 
Zwiększenia tuł w okresie spra zdawczym, z tywo u: - - 
- zmiana przezna en    cz ia środków trwałych - - 
Zmniejszenia w okresie sprawoz  dawczym, z tytułu: 6 5 
- amortyzacji bieżącej  6 5 
Stan na koniec okresu 100 106 
Wartość bilansowa 100 1  06

 
Przychody z najmu nierucho 2021 r. wy   z Najemca dodatkowo po si koszty za dostarcz e za 60 tys. no onmości niosły ł. 
m ne  oparciu o nsz podlega corocznej edia oraz inne usługi świadczo przez wynajmującego w złożone zamówienie. Czy
waloryzacji ws   tu poda  aconeg przez wynajmuj go. Koszty wzros o  kaźnikiem tku od  gruntów  i  nieruchomości pł ące
kon biserwacji, e y i remon  go  ty zożące napraw bowiązany jest do ponoszenia z dnie z umową najemca. 
 
 

Nota 15. Z LOWANYCH UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ALEŻNYCH I WSPÓŁKONTRO

 

Zmiana stanu  udziałów w jednostkach zależnych 31.12.2021 r. 31.12 20.20   r.

Stan  poc  okresu na zątek 18 369 18 369 
Zwięks e sprawozdawczym, z tytułu:zenia w o ekr si  - - 
-  podwyższenie kapitału - - 
-  nabycie udziałów - - 
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, : z tytułu - - 
Stan na koniec okresu 18 369 18 369 
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U w jednostkach zale ch  y dział żny
(struktura walut a) ow 31.12.2021 31.12.2020 

a) w walucie polskiej 17 553 17 553 
b) w walutach obcych 816 816 
RAZEM 18 369 18 369 

 
W 2021 roku nie  podwy nabyto  ższono kapitału i nie udziałów w spółkach zależnych.
 
Udzi  w jed st ch zal ch na d 1.12. 21  no ka 20 r.ały eżny zień 3
 

Na wnzw forma pra a  , a spółki, miejscowość, 
w której mieści ę siedziba zarządusi  

Wartość udziałów wg 
ceny nabycia  

Korekty aktualizujące 
wart  ość

 Odlewni p. z o.o. a „RAFAMET” s
  Staszica 1 Kuźnia Raciborska, ul.

17 000  

RAFAME RVIC  TRADE sp. z o. o.  T SE E &
Kuźnia Raciborska, ul. a ica1 St sz 353  

PORĘBA – Machine Tools  sp. z o.  o.
Kuźnia Raciborska, ul. Staszica1 200  

OOO STANRUS RAFAMET / Ros  ja 1  
Hebei Rafamet Machinery Co., L . / Chiny td 815  

 
Udz  w dnostkach h na i 31.12.20   je dz 20 r.iały zależnyc eń 
 

Nazwa sp  prawna, e  mi jsółki, forma cowość, 
w której mieści się s dziba zarząduie  

Wartość łów wg udzia
ceny nabycia  

Korekty aktualizujące 
wartość 

 . z o.  o.Odlewnia „RAFAMET” sp
 nia Raciborska, ul. Staszica 1 Kuź

17 000  

RAFAMET SERVICE TRADE sp. z  o.  & o.
Kuźnia Raciborska, ul. Stasz a1 ic 353  

PORĘBA – Machine Tools  sp. z o. o. 
Kuźnia Raciborska, ul. Staszica1 200  

OOO ST RUS RAFA / Rosja AN MET 1  
Hebei Rafamet Machinery Co., Ltd. Chiny / 815  

 
 
Nota 16. AKTYWA FINANS E  OW
 
Na dzi 1.12.2021 r.  i na 2.  r. sp a n  .1 2020 adeń 3 dzień 31 ółka posi astępujące aktywa finansowe
 

Lp. Stan na Nazwa i siedziba 
J  ednostki pozostałej

Wartość wg 
cen nabycia 
udziałów/ 

akcji 

Trwała 
utrata 

warto ci ś

Wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

Akcji 

% zud iału 
w kapitale 
jednostki 

%  w głosów
organie 

sta wino ący
m Spółki 

I 31.1 2021  2. r. x 156 -  156 0 x x 

1  
Mex-Holding w 
likwidacji sp. z 
o.o.Warszawa, 
ul.Mokotowska 49 

0 0 0,00 0,05 0,05 

2  
Len S.A. w likwidacji 
Kamien , na Góra
ul.Nadrzeczna 1a 

156  -156 0,00 0,30 0,30 
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II 31 20.12. 20  r. x 156 - 6 15 0 x x 

1  
Mex-Holding w 
likwida i sp. z cj
o.o.Warszawa, 
ul.Mokotowska  49

0 0 0,00 0,05 0,05 

2  
Len S.A. w likwidacji 
Kamienna Góra, 
ul.Nadrzeczna 1a 

156  -156 0,00 0,30 0,30 

Akcje ne na gie dzie. Odpisy aktualiz ce tworzy s w ok arciu o ysw/w spółek nie są notowa ł ują ię pełnej w ości, w op
u s nikach finansowych tych  zy ka k.ną informację o negatywnych wy spółe

W 2021 r. oraz w poprzednim roku nie nabyto ani nie sprzedano posiadanych akcji i ud   ziałów.

 

Nota 17 KI UD LONE ZIE. POŻYCZ

 
  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.
Pożyczki udzie ne razem lo 4 125 3 373 
Su  ma pożyczek, w tym: 4 125 3  373
-  długoterminowe 2 685 1 540 
-  krótkoterminowe 1  440 1  833

 
 
Pożyczki zostały półce zależne udzielone s j  Odlewnia RAFAMET sp. z o.o. 
 
 
W okresie od 01. .2 1 r. do 31.12.2021 r. Emitent udzieli s trzec  01 02   h poł półce zależnej życzek krótkoterminowych na 
łąc  W t  nowych   125 . rmizną kwotę 1. tys. zł ym samym okresie spółka zależna dokonała spłat z tytułu pożyczek krótkote
n 373 . a kwotę tys. zł
Na ek w 4.125  ynosdzień ku zadłużeni półk żnej z tytułu ągniętych pożycz 31. .2021 ro12 e s i zale   z iac iło tys. zł.
 
Dnia 26.04. .05.2020 roku, umowy 2021 roku został podpisany aneks skonsolidowany nr 2 do umowy pożyczki z dnia 04
p czki z dnia 02.06.2020 oraz aneksu nr 1  umowy yczki z dnia 03.2020 roku  zawartej ze sp  do po 31.oży ż ółką 
zale n  RAFAMET Sp. z o.o. Na mocy aneksiażną Odlew u skonsolidowano wartość zobowiązania z tytułu pożyczek w 
wysokości 3.193 tys. zł i ustalono nowy term łaty pożin sp yczki: 

1) po 2 a od 30.04.2021  do 30.11 021roku, .2 8 miesięcznych ra łt kapita owych 0 tys. zł spłat
2) 1 m a r   iesięczn ata kapitałowa w wysokości 33 tys. zł spłata do  31.12.2021 roku,
3) 23 miesięczne raty kapitałowe po 120 tys. zł począwszy od  31.01.2022 ku, ro
4) 240 tys. z   Ostatn ocie ia  rata kapitałowa w kw ł.
5) kumulowanych p t ono w wysoko nal io Oprocentowanie s ożyczek us ści śred miesięcznej stopy WIBOR 

3M+marża. 
 
Dnia 29 9 a podpisan umowa  ,00 tys.  z a RAFAMET .0 a 500.2021 roku został pożyczki na kwotę zł spółką ależną Odlewni
Sp. z o.o. ,na mocy niniejszej u y zka ta zostanie acon w jednorazowo do dn  30.06.2023  mow a ia r.pożyc spł
Oproce owanie   ustalono w wysoko 1M  nt kipożycz ści średniomiesięcznej stopy WIBOR +marża.
 
Dnia . a isan umowa czki na kwo  4 0 tys.  z  Odlewnia RAFAM  15 12 podp a 00,0 ET.2021 roku został poży tę zł spółką ależną
Sp. z o.o. ,na mocy niniejszej y ka ta zosta o  w jednorazowo do dnia 31 7.2023  cz na .0 r.umowy poż nie spłac
Oprocentowanie   ustalono w wysoko  1M  kipożycz ści średniomiesięcznej stopy WIBOR +marża.
 
Dnia . .2021 roku zo a podpisan umowa i na  225,00 tys.  z n lewnia RAFA T 15 12 a po czk MEstał ży kwotę zł spółką ależ ą Od
Sp. z o.o. ,na mocy n ka ta zosta w jednorazowo do dnia 31 7.2023 r. .0iniejszej umowy pożycz nie spłacona 
Oprocentowanie   ustalono w wysoko miesi topy WIBOR 1M  kipożycz ści średnio ęcznej s +marża.
 
Dnia  . .2021  r30 12 oku został  podpi do umowy  pożyczki z  sany  aneks skonsolidowany  nr 3 dnia  4.2021  roku, 26.0   
zawartej ze zale nia RAFAMET Sp. z o.o. Na mocy aneksspółką żną Odlew u skonsolidowano wartość zobowiązania z 
tytuł życzek w wysokości 3. ł i ust płaty żu po 000 tys. z alono nowy harmonogram i termin s  po yczki: 
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- r a   do 31 0.2022roku, 1 at .1kapitałowa w wysokości 1.200 tys. zł płatna będzie 
-13 m ych r  ych 120 tys.  szy od 30.11.2022r., atiesięczn kapitałow w wysokości zł każda płatne począw
- ostatnia  rata a kwoc  0 tys  dnia 12.2023 roku. w ie 24 do   31.kapitałow . zł płatna 
 

Nota 18 O CI D OTERMINOWE . NALEŻN Ś ŁUG

 
 owe Należności długotermin
 31.12. 21  20 r. 31.12.20   20 r.

 - - 

Nota 19 OZOSTA  . P ŁE AKTYWA TRWAŁE

 
  31.12.2021  r. 31.12.2020  r.
Ro yokresowe, w tym: zliczenia międz   
D mentacja techniczna prot u / rozl zana oku otyp ic w 234 402 
Modele roz zane w czasie lic 273 364 
O sowe płaty serwi 1 8 
P zpieczenia ubeozostałe 14 3 
Suma długo owych rozliczeń termin 522 777 

Nota . ZAPASY 20
Zapasy  wyceni y  na ia l w  wytwo ia  nie  w szych od  ich  c  netto byc rzenane  są  według cen ub kosztó yż eny  sprzedaży
mo iwej do uzyskania na dzi iwa do uzyskania jest oszacżl eń bilansowy. Wartość netto możl owaną  ceną sprzedaży 
dokonywanej w toku bieżącej działa ości gospodarczej, p ty wykońcln omniejszona o szacowane kosz zenia o koszty raz 
n  rowadzenia sprze  skutku. ie dopzbędne do daży do
 

Zapasy 31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

Materiały 3 650  3 016 

Półprodukty i produkty w toku 19 037 14 095 

Towary - 889 
Zapasy m, w tym: ogółe 22 102 18 0  00

- wart nsowa zapas ch zpieczen    zabe ieość bila ów stanowiący
zobowi a  ąz ń - - 

Zarówn Spółka n ła odpisów jących wartość zapasów łowycho w 2021r. jaki i w 20 r. 20 ie tworzy aktualizu  materia . 
Spółka dokonuje oceny przydatności zapasó ób regularny. Odpis a jący wartość pasó ię w w spos ktualizu  za w, dokonuje s
popr owzez dopr adzenie war ci tych zapas w do ceny m ej do uzyskania na lansowy, za y ich toś ó ożliw dzień bi pewniając
upłynnienie po obniżonej ści. warto   

Nota 21  . NALEŻNOŚCI HANDLOWE

 
Należności handlowe 31.12.2021  r. 31 20.12.20   r.

od jednostek p  owiązanych 5  280 8  33
od poz n t  os os ektałych jed 20 144 16 214 
Nale  s to: żności z tytułu dostaw i u ług brut 25 424 17 047 
o sy aktuali  dpi cizujące wartość należnoś 429 79  
Należności z tytułu dostaw i usług netto 24 995 16 968 

Nale  t i us  roc wane i m y te i.  runki dos aw op ento aj ważności z tytułu ług nie są ą określon rmin płatnośc Często płatności są 
okre lone w przetargu publicznym i nie podlega  Z wybraś ją negocjacjom. nymi kontrahentami Spółka ustala termin 
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spł żności indywidualnie. Należności z tytułu dostaw i usług są w należnościach aty nale  prezentowane zawsze 
krótkoterminowych. 
Spółka  dnią politykę  posiada odpowie  w zakr  dokonyw ia  sprzeda tylko  zweryfikowanym klientom.  esie an y ż Dzięki 
temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje datkowe ryzyko kredytowe, ponad pdo oziom określony odpisem 
aktualizu ne  dla nal handlowych  jącym nieściągal należności właściwym eżności Spółki.
 
Zmiana aktualizuj c e andlowych stan w cyu odpisó ą h wartość nal żności h
 
  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.
Stan aktodpisów ualizujących wartość należności 
h  andlowych na początek okresu

79 82 

Zwiększenia, w tym: 429  
dokonanie odp na nal c  i isów eżnoś 421  
r kursowe óżnice 8  

Zmniej enia w tym: sz 79 3 
wykorzystanie odpi w aktu  só alizujących   
rozwiązanie pisów aktualizujących  od  71  
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
handlowych na koniec okresu 4  29 79 

 
Na dzień 31 gru ó rozwiązała żności m w wysokościłk iądnia 2021 roku Sp a  odpisy n eal zw zku ic przedawnieniez h  71 
tys.  zł.  oraz  zawiązała odpis  należności  w  wysokości Spółka  nie  tworzyła  ów ł.na    tys.  z421    W    r. 2020   odpis
a handlowe. ktualizujących należności 
  
Należności han ały e spłatydlowe o pozost m od dnia bilansowego siokre  
 

 31.12.2021 r. 31.12.20   20 r.
0-  90 8  745 9 927 
90-180 168 1 980 
180 60-3  1 061 3 382 
powyżej 360 14 259 1 378 
Przeterminowane brutto 1 191 380 
Na to leżności z tytułu dostaw i ług brutus 25 424 17 047 
odpis aktua u cy warto  liz ją ść należności 429 79 
Nal z u dostaw i  tyeżności tuł usług netto 24 995 16 968 

 
Przeterminowane nal  eżności handlowe

 do 90 dni 91 80- 1  181 - 360 pow. 360 RAZEM 
31.12.2021  r.      
Przete o ci z tyrminowane należn ś tułu 
dostaw i u  brutto sług 949 207 28 7 1 191 

od uapisy akt li arzujące w tość leżnośna ci 409  20  429 
Przeterminowane należności z tytułu 
dos w  ta i usług netto 540 207 8 7 762 

31.12.20   20 r.      
Przeterminowane należności z tytułu 
dostaw i usług bru  tto 295  6 79 380 

odpisy akt wa  ce ualizują rtość należności    79 79 
Przeter nowane nal o i z tymi eżn śc tułu 
dostaw i  usług netto 295  6  301 

Należnoś nieściągalne nie objęto odpici zn przeterminowane ale nie u ane za sem. 
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Nota 22  TYTU AK  . NALEŻNOŚCI Z ŁU  KONTR TÓW
 

Nale  tytu  żności z łu kontraktów 31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

o jednoste powi ych d k zaną - - 
od pozo ostek stałych jedn 57 513 53 855 
Nal  ty  eżności z tułu kontraktów brutto: 57 3 51 53 855 

odpisy aktualizujące wartość należności     
Należności z tytułu ntraktów  ko netto 57 513 53 8  55

 
Nota 23 POZO  . STAŁE NALEŻNOŚCI
 

 3 .2021  1.12 r. 31.12. 20  20 r.

należności pozostałe od jednostek powiązanych  565 697 
- z u zaliczek tytuł 565 697 

nal  eżności pozostałe od jednostek innych 3 826 3 0  14
należności łu poda ów, ceł i eń  z tytu tk  ubezpiecz oraz z 
tytułu podatku dochodowego 750 1 8 71

zaliczki  dosta  na wy 2 8 62 728 
pozo  stałe należności 96 216 
należności od spółek postępowaniu upadłościowym,  w 
likwidacyjnym 352 352 

Pozostałe należności (brutto ) 4  391 3 7  11

Odpisy aktua ce  lizują należności 411 392 

Poz e nal c (netto) i ostał eżnoś 3 9  80 3 319 
 

Nale k  iu upad  w   wan nym i żności od spółe będących w postępo łościowym i likwidacyj ynoszą 352 tys. zł obejmują
n  sp. z o.o. ., n  Fablok Ch  S.A.  89 ależności od FUM Poręba w wysokości 263 tys. zł ależności od rzanów w wysokości
tys. z  i zku z postep iami tych  o o w 100% odpisem (w zw owan upa i ł. ą dłościowym podmiotów należnośc bjęt
aktualiz ) oraz p   i n (ym zasując ozostałe należności ądzone ależności na drodze sądowej objęte ując isem aktualizodp ym) 
w wyso  tys.  59kości zł

 
Struktura walutowa nale tkoterminow h ycżności kró
 
  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

w walucie pols ej ki 72 943 62 008 
w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN 14 385 12 605 

waluta  EUR – 3  282 2 874 
przeliczone na N PL 14 385 12 511 

waluta  USD –  26 
przeliczone na P  LN  94 

waluta  K CZ–   
p iczone na PLN rzel   

pozo uty przeliczone na PLN e walstał   
Należności krótkoterminowe  brutto  87 328 74 613 
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Nota 24. POZO  AKTYWA FINANSOWE  STAŁE
 
Na i 21 r. ka nie otwarty  kontrakt  walutowy .  dz 20 pos ch cheń 31.12. Spół iadała ów
 
Nota 25. TERMINOWE ROZ YOKRESOWE   LI ENCZKRÓTKO IA MIĘDZ
 

  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

Czynne rozli o  czenia międzyokres we kosztów, w tym:     
Ubezpiec  osobowe  i zenia majątkowe 89 89 
Opła żen płty serwisowe , wdro ie progr u, oam aty interneto  we 1  22 118 
Prowizja agenta z p ednictwo a ośr 131 240 
Dokumenta a zliczana w czasie cj ro 2  40 2  40
Modele rozliczane w czasie 91 91 
Zaliczka na wynajem powierzchni targowej Berlin 2022 r. 103 - 
P  ozostałe 23 23 
S oter nowych rozl  okresowych mi ic miuma krótk zeń ędzy 799 801 

 
 
Nota 26 RODKI E ENTY PI. Ś NIĘŻNE I ICH EKWIWAL
 

  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

Środki pieniężne w banku  471 812 
Środki pieniężne w kasie 58 76 
RAZEM 529 888 

 
Środki pienięż anku są oprocen ług któr sokość z leży od ópne w b towane wed  zmien h stnyc  ocentowych, pr ych wy a stopy 
oprocentowania jednodniowych lokat bank  od owych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, 
jednego dnia  do  jed a,  w ualnego zapotrzebowania   i  pieni e  i   dknego  miesiąc zależności  od  akt Spółki  na śro ężn są
op g p rocentowane wed ustalonych dla ni procentowych.  łu ch stó
Wartość go w pieniężnych i ich alentów na dzień 3 ł. (31środkódziwa  ekwiw 1.12. 21 r. wynosi  tys. z20 529 .12.  r. 2020
888 tys  . zł).
 
Struktura walutow nycha środków pienięż  
 
  31.12 021  .2 r. 31. 2012. 20 r. 

w lucie  wa po kils ej 168 684 

w walutach cych wg walut i po przeliczeniu na PLN ob 361 204 

waluta  EUR – 78 36 

przeliczone na PLN 341 155 
waluta  USD – 5 14 

przeliczone na PLN 20 49 
waluta  CZK – - - 

przeliczone na PLN - - 
walut  A  a UD– - - 

pr onez iczel  na PLN - - 
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N 27. PRZYCZYNY WYS A ANAMI WYNIKA MI ZE ota NITĘPOWA RÓŻNIC POMIEDZY ZMI JĄCY
SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE 
SPRAWOZDANIA W PI  Z PRZEPŁYWÓ ENIĘŻNYCH
 

 rok za czony koń
31.12.2021  r.

r zony ok zakońc
31.12.20  r. 20

Zmiana stanu wynik ze sprawozdania z sytua i aj a cjąc
finansowej  tkiem p  zobowiązań z wyją ożyczek i kredytów

6 144 (1 211) 

Zmiana st estycyjnych anu zobowiązań inw (1 591) 29 

Zmiana stanu z  leasin  finansowego  guobowiązań z tytułu 99 619 

Zmiana stanu i z t u podatku d dowegozobow ocho  ązań ytuł - - 

Zmiana stanu zobo m po k i krewiązań z wyjątkie życze dytów 
wynikająca ze sprawozdania z przepływów pieniężnych/  
rachunku przepływów pie iężnychn  

4 652 (563) 

Zmiana stanu nikaj a ze sprawozdania z sytuacji wy ąc
finansowej r erw rozlicze esowych biernych ez i dzyokrń mię

439 1 130 

R enia emerytalne i podobne ezerwa na świadcz
odniesiona b  ezpośrednio na kapitał

(314) 210 

Zmiana stanu rezerw i rozlicze kresowych biernych ń międzyo
wyn a z sprawozdania  eni ch/ e piikając z przepływów ężny
rachunku prz y nych ieniepł wów p ęż

125 1 340 

 

Nota 28. AKT ACZONE  RZED  DO SPYWA TRWAŁE PRZEZN AŻY

 
Na dzień  31 Spółka nie adała aktywów trwałych sprzedaży.12.20 2021 r. oraz 31.12. 20 r. posi  przeznaczonych do . 
 
Nota 29 AKTYWA WARUNKOWE . 
 
Na dzi 3 2021  31.12.20  r.  n a akty n ych.  1.12. r. oraz 20 Sp ru koweń ółka ie posiadał wów wa
 
Nota DOWY 30. K ZAAPITAŁ KŁA
 

Seria/emisja            
Rodzaj akcji  

Rodzaj 
uprzywi jowania le

Liczba 
akcji w 

szt. 

Wartość 
jedno kowst a 

w  zł.

Wartość 
Serii/emisji 
wg wa i rtośc
nomi lnej na

w tys. zł 

Sposób 
pokryc  ia
kapita  łu

 
Data 

rejestracji 

A,B,C,D/ zwykłe na 
okaziciela brak  1 363 290 10 13 633 Wpłata 01.07.1992 

E/ ela zwykłe na okazici brak 76 277 10 763 W  płata 21.07.1 4 99

F/ zwyk na ziciela e okał brak 2 879 134 
10 

28 791 Wpłata 21 07.12.20  

Razem liczba sztuk 
a  kcji  4 318 701     

Razem kapitał 
zakładowy    43 1  87   

 
Akcje wszystki owo uprzywilejowane co do dywidendy oraz z  wrch serii są jednak otu z kapitału.
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W trakcie bi go i p edniego ro obroto  n an w kapital z  po rz ku wego e eżące ie było zmi akładowym Spółki.
Wszystkie wyemitow  ne. ane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 10,00 PLN i zostały w pełni opłaco
 
Nota 31. KAP  ITAŁ ZAPASOWY
 

  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.
Kapitał aną uz asowy utwor ad w gap zony pon yma stawowo 
minimalną ść warto  22 266 21 495 

Ustawowo wymagana rto  wa ść 14 396 14 396 
Z pod edni ziału zysku za rok poprz 1 251 771 
RAZEM 37 913 36 662 

 

Nota 32 Y   CENY NOMINALNEJ . NADW J ŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻE

 
  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

Nadwy  warto isyjnej akcji pow ej c y i em enżka śc yż
nominalnej 13 034 13 034 

RAZEM 13 034 13 034 
 
Nadwy  a utworzon w 2007 r. z nad syjnej a żka ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej został wyżki wartości emi
na o ko d nom wocie 14 396 s. z , r zos a po ejszonty a mni a koszty emisji akcji uj  ja zmniejszenie inalną w k ł któ tał ęte
kapi sowego w kwocie 1 362 tys.  tału zapa zł.
Zgodnie z przepisami Kodeksu  nie podlega acie w formie dywidendy d  laSpółek Handlowych kapitał ten wypł
Akcjonariuszy. 
 
Nota 33. KA  Z AKTUA ZACJI WYCE  PI LI NYTAŁ
 
Na dz .12.2021  oraz . 20 r. z aktualizacji wycen  ie r. 31 12.20 ita y.ń 31 Spółka nie posiadała kap łu 
 
Nota 34. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY ORAZ ZYSKI/STRATY AKTUARIALNE 
 
Na dzi 21r. a niepokryta strat  087 tys.   w kaj z korekty w  finansowego wy a yni yniku eń 31.12.20 stąpił wysokości 1 zł ąca 
za rok 2 0 owodowanej anulowaniem kontraktu Metro Seoul Korea. 02 sp
Straty aktuarialne wynio  eniem podatku odroczone  1.182 go.sły tys. zł z uwzględni
 
Na dzień 31.12 wystąpił niepo.20  r. n  20 ie dzielony wyni fin .  k ansowy
Straty aktuarialne w 1.   z uwzgl nieniem podatku odroczonego. ynio y 436sł tys. zł ęd
Z nie z wymogami Kodeksu Sp a jest p sowy na pokrycie god ółek Handlowych, Spółk obowiązana utworzyć ka itał zapa
straty. Do tej kategorii  j 8 sku  ny rok obrotowy nego w sprawozd iu ka ie % zy za da wykaza anpitału przelewa się co najmn
Spó opóki kapitał ten sią ciej kapitału podstawo O użyciu kapitału łki, d  nie o gnie co najmniej jednej trze wego. 
zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jedna   k   z iej ci jednej tr eckże części apitału zapasowego w wysokoś
ka ow o ni okpita z d eg e na p rycie straty wykazanej w rawozdaniu finansowym i nie podlega ona spłu akła można użyć jedy
podziałowi na inne cele. 
Zwraca się uwagę, iż istnie ynikające z umo ór je ograniczenie w wy kredyto j z bankiem PKO BP S.A, o ktwe ej  mowa w 
n ie nr 36 KREDYTY, z nierekomendowania WZA ty idenoc obow Sp o dywiązującej Zarząd ółki d wypła dy w wysokości 
przekr tto za  zysk podl i.aczającej 50% zysku ne rok obrotowy, za który ega podziałow    
 
Nota 35. WART  WA I ROZWODNIONA A N  . OW A JE AKOŚĆ KSIĘGO WARTOŚĆ KSIĘG DNĄ CJĘ
 
Zysk dstawo  p obli odzielenie zysku netto za okres przyppo wy rz dnypadający na je ą akcję cza się poprzez p adającego na 
zwykłych ariuszy Spółki przez śr dnią ważoną liczbę wye ykł pujących w ciągtęakcjon e mitowanych akcji zw ych wys u 
okresu. 
Zys roz iony przypad y na jedn rzez p zielenie zysku netto za okres przypadk wodn op odając ą ę oblicza się pakcj ającego na 
zwykłych kcjonariuszy (po potrą wykłe)  a ceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych iennych na akcje zzam
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pr ny kc owemitowa ch a ji zwy cych w  (skoryg azez średnią ważoną liczbę wy kłyc stęp jąh wy u ciągu okresu ną o wpływ 
opcji rozwadnia ych ora marzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje  jąc z rozwadniających u zwykłe).
 
Działalność kontynuowana  
Wyli nie zys  (straty) netto  daj   cjonariuszy S  j ch cze ku pr pazy cy na ak puna jedną akcję ą półk zostało oparte i na nastę ący
informacjach: 
 
 

Wyli nie zys  a  cze ku/ straty na jedną kcję zostało oparte na
następujących informacjach: 

Okres 12 miesięcy 
zakończony 31.12.2021 

Okres 12 miesięcy 
zakończony 31.12.20  20

Z k ( ta)  dzia n  uowanej ys stra netto z kontynłal ości 578 239 

Zysk ( rata  iechanej st zan) na działalności     
Zysk (strata) wykazana dla potrzeb wyliczenia i wartości podstawowego 
rozwodnionego zysku przypad  ającego na jedną akcję

578 239 

 
Liczba wyemitowanych a  kcji

 
N 2.2021 r. o z .12.20   nie wyst wa  ra 31 20 puja dzień 31.1 r. w Spółce ę ą instrumenty roz dniające.
 

Nota 36. KREDYTY 
 

  31.12.2021  r. 31.12.   2020 r.

Kredyty w rachunku b  ieżącym 12 173 3 425 
Kre t obrotowy dy 5 000 3 450 
Kred  ycyj  yt inwest ny - 1 2  00
P yczka  AR A.P S.oż 11 000 9 000 
Suma k d ym: re ytów i pożyczek, w t 28 173 17 075 
- e długoterminow 10 370 4 500 
- erminowe krótkot 17 803  12 575  

 

  31.12.2021  r. 31.12.2020  r.

Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku 17 803 12 5  75
W o esie od 1  5 lat   kr do 10 3  70 4 500 
Powyżej 5 lat - - 
Suma k k redytów i pożycze 28 173 17 075 

 
 
Na dzień 31.12.2 Spółka posiada  zadłużenie z tytułu kredytów życzek kości tys. zł i obejmu021 r.  i po  w wyso 28. 3 17 je 
ono edyty w rachunk  12.1  tys. , kred  obrot y n 5. 0  oraz i z ARP S.A. kr 73 yt ow a 00 pou bieżącym na zł tys. zł życzk
zadłużenie ł.11.000 ty  zs.   
 
 

  2021 2020 

Śre ż liczenia wartościdnia wa ona l akcji wykazana dla potr b iczba ze wy  dstawowego zysku po
(rozwodnionego   szt.zysku)  na jedną akcję w

4 318 701 4 318 701 

Zysk (strata ) netto na j   ) edną akcję (w zł 0,13 0,06 

Rozwodniony Zysk (strata ) ne o n    ) tt a je ak (wdną cję zł 0,13 0,06 
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Spółka wykorzyst ała  w ciągu roku środ kredytowe (kredyt w rachunku bieżący ynikająceyw ki m) w  z umowy o limit 
kredytowy wi  rama  ww. l kredyto j to 15  t  el ch inii we .000ocelowy. Dostępność limitu w ys. zł.
Dnia 13.02.2020 roku z Bankiem O BP S.A. Aneks nr 10 d umowy kredytu w formie limitu PK o Emitent podpisał 
kredytowego wielocelowego z dnia 17.02.2010 r. Dotychczasowa kwota limitu wielocelowego ni e.  ni Nae uległa zmia
p t ie arte   aneksu z an okres  sp aty  rzypada  na d  15.02.2024  r. ods aw zaw go mi ie  uległ końcowy  ł kredytu,  który p zień
Opro ntowa one na warunkach rynkowych Wibor 1M + m  banku.  ce nie zostało ustal arża
Zadłużenie z tytułu kr rachunku bieżącym na dzień 3 iło ł.edytu  w 1. 2012. 21  nosr. wy  8.7  tys. z44  
 
 
Dnia 19.03.2021 r. zosta  pisana przez RAFAMET S.A. z bankiem  mBank S.A. (00-950 Warszawa, ul. Prosta 18) podła  
umowa o kredyt obrotowy w wysokośc 0 zł stało ustalone wkęi 5.000.000,0 . Oprocentowanie kredytu zo w oparciu o sta  
W OR1M plus bankowa. IB marża 
Okres kredytowania upły u stanowią: cesja wierzytelności z ów i wa w d u .02.2022 r. Zabezpieczenie edytni 28 kr  kontrakt
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.   
Dnia 23.07.2021 r. zost sany przez RAFAMET S.A. z mB k S  e   do u y z d .03.2021 r. pi an .A. an ks nr 1 mow   nia 19ał  pod
o kredyt ob towy w wy . Na mocy niniejszego anek s wykorzystania ro sokości 5.000 tys. zł su wydłużony został okre
kredytu z 30.07.2021r. do 30.08.2021r 
Dnia 28.12.2021 r. z dpisany przez RAFAMET S.A. z mBan A.  eks  2  owy  z d 19.03.2021 r. po k S. an nr do um nia ostał  
o kredyt rotowy w wy 000 tys.  mocy niniejszego aneksu  edytu w jednej racie w ob Na sokości 5. zł. ustalono spłatę kr
wysokości 5.000, ńzł0 tys.  na dzie  2.2022r 28.0
 
 
Za e dłużeni z tytułu ww. kr eń iło złedytu na dzi 31. 021  nos12.2 r. wy  5.000  tys.  
 
Dnia 11.02.2021 roku s  podpisany przez Bankiem BNP Paribas S.A. ( -211 Warszawa, ul. przaka zo 01 Kastał spółkę z 
10/16) aneks nr 23 do umowy o limit wierzytel i z dnia 29.07.2009r. Na dstawie aneksu limit wierzytel  po cinośc noś
zosta ustalony na poziomi 0 TPLN, a okres wykorzy ania o dnia 15.02.2022r. Emitene 8.00 st t ł limitu został wydłużony d
może wykorzystywać przedmiotowy limit na: 
 a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego konania umowy,  ara  e ane; w wy gw ncje mi szrękojmi oraz
ram  obowi ystawi e arancje do kwoty 8.000 TPLN z ach uj an gw okrąz ącego limitu będą w esem ważności nie 
p ce, natomiast gwarancje do kwoty 3.500 ystawiane z okresem warzekraczającym 24 miesią TPLN z będą w żności 
powyżej 24 miesięcy, 
 b) kredyt w rachunku bi eżącym kwoty 2.0  T N w terminie do dnia 15 2.2022 r.; oprocentowanie kredytu do 00 PL .0 w 
r   achunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa.
  ykorzys pisanych w pkt.  i b) ni e przekroczzad ta a) e Łączna kwota łużenia z tytułu w nia produktów o moż yć 
ró tości 8.000 TPLN. ą umowę zawarto n owych, które nie odbiegają od wnowar  Przed otowmi a warunkach rynk
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
 
 
Dnia 22.03.20 pisany p ez RAFAMET S.A. z Bankiem B  s S . (01-211 Warszawa, rz NP Pariba .A ul. 21 roku został pod
Kasprzaka  10/16)  aneks  nr  24    umowy  o  limit  wierz   z  dnia  29.07.2009r.  Na  podstawie  aneksu  limit do ciytelnoś
wierzytelności został ustalony na pozio został wydłużmie 10.500 TPLN, a okres wykorzystania limi  tu ony do dnia 
1 02. r. itent m wykorzyst  przedmiotowy limit na: 5. 2022 Em ywoże ać
  gwarancje bankowe: przetargowe zwrotu zaliczki, dobreg mi oraz gwarancje mieszane; w a) , o wykonania umowy, rękoj
ramach ob limi  gwaranc  do kwoty 8.000 TPLN z okre m w  nije se no e owiązującego tu będą wystawiane aż ści
prze zaj eskrac ta i wiane z ącym 24 mi iące, natomiast g ędą wyswaranc  do kwoty 3.500 TPLN z bje okresem ważnośc
powyżej 24 miesięcy, 
 2.000 TPLN w terminie do dnia 15.02.2022 r. oprocentowanie kredytu w ; b) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 
ra rcchunku bi cym zos stalone w ota paeżą ło u iu o stawkę WIBOR ża bankowa. 1M pl  marus  
c) edyt odnaw lny do kwoty 5.000,000,kr ia 00 zł oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 
1M plus m lny e nas powa zgodniia ch, zi e z arża bankowa, spłata zadłu nia z tytułu kredytów odnawże będ tę ła 
zaakceptowanym  przez  Bank  ha ym  finanso nych    rmo wanogramem  dotycząc kontraktów,  jednak nie  później  niż  do 
15.02.2024 roku. 
 
Zadłużenie z tytułu ww. k eń 3 siło tys. złredytu na dzi 1. .2021 r. wyno12 1.9  25  
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Dn HS w ia 26.05.2021  rok podpi  u Sp a sa BC Con al Europe S.A. Odtinent Pols -124 Warszawa, ul. ce (00ółk ła z dział 
Rondo ONZ 1) aneks nr 25 do umowy z dnia 14.10.2009 r. o udzielenie kredytu w rachunku bie ancji  i żącym,   gwar
akredytyw do 6.000 tys. EUR. i wysokośc
Emitent może ć ujący sposób:ęp wyk styorzy wa  nin jszy mit w ie li nast  
- na gwaran e i 6.000 ty  EUR, cj ba s.nkowe do wysokośc

- kredyt w rachunku .000 tys. EUR. bieżącym do wysokości 1
Oprocentowanie kredytu w rachunku bie  w oparc   ban . iu koważącym zostało ustalone o stawkę EURIBOR 1M + marża
P wizje banko z lone w oparciu o ceny r kowe. ro we y usta ynostał
Zabezpieczenie umowy stan  owią :

- cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kontraktów handlowych, 
- poddanie s bie art. wani wil g  77 a Cy ne o,ię egzekucji w try 7 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępo

- p cnictwo d mitent w nku.  nomo o rach a baeł unków bankowych E

- zastaw rejestrowy na ruzelowym Centrum Tokarskim KCI 600/800, Pionow BI VC oraz Ka e Centrum Obróbcze T
Wiertark  frezarka WFM, o –

- Cesja praw z polisy ubezp czeniowej  ie
Okr dost  limitu na dz  24.09no .2021 r. eślono termin ęp ści ień
 
Dnia 23.09.2021 rok z rto techniczny aneks nr 26  umowy z dnia 14.10.2009 r. o udzielenie kredytu w rachunku u awa do
bieżący wydłużający dostępność limm,   gwarancji  i akredytyw itu do 2 10.2021 r. 2.
 
Dnia .10.2021 r FAM  S.A. z   HSBC C nental Europe (Sp yjna e (00-11 oku  RA ET awar onti kcł z ółka A ) Oddział w Polsc
124W szawa ,Rondo ONZ 1) dwie umowy : ar
- o kredyt w r ys. EUR  t dotyczy linii kredytowej w r  lis acachunku bieżącym w wysokości 1.000,00 t – hunku bieżącym
nr 29/2021, do dytu  dniem 2022 rolong y  dnia 21.01.2027r  pn re up z 21 1..0 r. at do .,stę ość k ływa , z opcją p
- o gwa ncje bankowe do wysoko  30/2021, dostra   ści 5.000,00 tys. EUR – list dotyczy usług wsparcia handlu  nr ępność 
umowy upływa z dniem 26 9.2022 r. .0
Umow t  doty czaso  umo o kred  w r  gwara je i akredytywy z dnich yt nc a y powyższe zas ępują wą wę achunku bieżącym,
14.10.20  r z sami. 09 późniejszymi  anek
 
Zadłużenie z tytułu kredytu  w rachunku bieżącym na dzień 3 ynosiło 1. .2021 r. w12 0,0 EUR. 
 
 
RAFAMET S.A. posiada edyt w rachunku odnie z zawart ank S.A. w Warszawie   do kr bi ym zg umoeżąc wą ą z mB –
kwoty 2.000 tys. zł roku spółka  z arła z bankiem aneks nr .  Dnia 24 8.2021 .0 aw 8 do ww. umowy. Na mocy n iejszego in
aneksu okres kredyto  w dni .08. 22 r.  Umowa z  na  fina owych WIBOR u 30 20 warunkach nswania upływa ostała zawarta
O  + m , prowizje od kredy ne w oparc  o ceny rynkowe, be/N iu a za u arża banku tu zostały ustalo zpieczenie spłaty kredyt
s  blanco wraz  ta oraz cesja  kontrakt . in wek witanowią m.in.: weksel z deklaracją slową Emiten erzytelności z ów
Za e z ty  ww. kredytu  d  31. .2021 r. wy  1.504 tys.  ni na zi 12dłuże tułu eń nosiło zł.
 
Dnia 16.06.2020 ku S z Agencja Rozwojro owpółka RAFAMET S.A. zawarła u Przemysłu S.A. (Pożyczkodawca) um ę 
pożyczki  w  wy ści  9.000  tys.  zł  lenie  kapitału ółkisoko z  przezn zeniem  na  zasiac   ego  Spobrotow .  Opro towanicen e 
pożyczki zostało usta stawkę WIBOR ż Pożyczka będzie spłacana wlone w oparciu o  1M plus mar a.   24 ratach po 375 
tys. zł w okresie 31.01.2021 roku d 31.12.2022 roku. o 
Zabezpieczenie spł poży ki stanowią: aty cz  
−−−−− hipoteka umowna   nieruc i Sp  w   czna na ho do ysłą mośc ółki okości 13.500 tys. zł,
−−−−− pr ew praw z polisy ubezpiecze o  zel ni wej, 
−−−−− weksel in blanco wraz z d  eklaracją wekslową,
−−−−− oświadczenie Spółki w formie a się art. 777 § 1 pktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu  egz ucji w trybie ek kt 5 

K  PC. 
Zad e z tytu czki 12.2021 r ynosi 5.625 tys  ni . po . włuże łu ww ży na dzień 31. ło . zł.
 
Na mocy aneksu nr  z  dnia 1 11.2021 r. zmieniono  p ,k1 5. ierwotny harmonogram spłaty pożyczki tóry wygląda 
nast  26 tach po 210 s. z  ost nia r a wy n  p  w okres  sp ra ty i at at o 16 ieępująco .Pożyczka będzie  łacana w ł rów ująca 5 tys. zł
od 10 31. .2022 roku do 31.12.2024 . roku
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Dnia . .2021 rok z .A. a) um07 12 owu Spółka RAFAMET S.A. zawarła Agencja Rozwoju Przemysłu S (Pożyczkodawc ę 
pożyczki  w  wysokości  tys.  zł  z  łu  o półk5.375  przeznaczeniem  na  len   kapizasi ie ta brotowego  S i.  Oprocentowanie 
poży stało ustalone awkę WIBOR 1M plus marża.  Pożyczka będzie spłac i zk zo w oparciu o st  cana w 24 ratach po 375 
tys. zł w okresie 31.01.2021 roku do 31.12.2022 roku. 
Zabe nowi   zp y ieczenie spłat pożyczki sta ą:
−−−−− hip eka u wna zna na n o wyso ci 8.063   ot mo ieru kołąc chomości Spółki d ś tys. zł,
−−−−− przelew pra z polisy ubezpieczeniowej,  w 
−−−−− weksel in blanco wraz z d  eklaracją wekslową,
−−−−− oświadcz Spółki w form ę 7 § enie ie a u notarialnego o dobrowo ym poddaniu sikt ln  egzekucji w tryb  art. 77ie 1 5 pkt 

KPC.  
Z  na 21 r. wynosi 5  ad czki o 5.37łużenie z tytułu ww. poży dzień 31.12.20 ł tys. zł.
 
 
 
Kredy  an na 31.12.2021  st r.ty i pożyczki –
 

Nazwa banku 
/pożyczkodawcy  

i rodzaj kred  ytu/pożyczki

Kwota kredytu/ 
pożyczki wg 

umowy 
 [tys. PLN/EUR] 

Kwota  
pozos o sptała d łaty 

[tys. PLN] 

Efektywna 
stopa 

procentowa 
[%] 

Termin s aty pł Zabezp  ie iaczen

PKO BP S.A  
– limit kredytowy  
w rachun  ku bieżącym

15 000 PLN 8 744 PLN   WIB  OR
1M+ marża    15.02.2024 

Hipoteka do wysokości 
18 000 tys  . zł.
i cesja z ia ub piez eczen

m nk   Ba S.A
–  k dytowy  limit re
w rachunk ym u bieżąc

2 000 PLN 1 504 N PL
WIBOR 
 O  + /N
m  arża     

30.08.2022 
Cesja z kontraktów 
oraz weksel in blanco z 
deklara  cją wekslową

mBank 
– edyt obrotowy kr 5 000 PLN 5  P  000 LN WIBOR 

1M+ marża    
30.05.2022 

Cesj z w a kontraktó
oraz we el in blanco  ks
z dekla kslo  racj weą wą

HSBC Contin tal en
Europe S.A.  
– kredyt w rachunku 
bieżącym w EUR 

1 000 E  UR - 
 

EURIBOR    
1M+marża 21. .2027 01

Cesja z kontraktów 
poddanie się egzekucji 
777 i zastaw rejestr. na 
3 obrabiarka   ch

BNP Pari  Bank bas 
Polska S.A. w rachunku 
bieżącym 

2 000 PLN 1 925 PLN WIBOR 
1M+ marża    

22.03.2023 
Cesja  z kontra  któw
i weksel in blanco z 
deklarac   ją wekslową

ARP  S.A. pożyczka 5 3  P  75 LN 5 3  P  75 LN WIB  OR
1M+ ma a    rż

31.12.2024 

Hipoteka  wysdo okości 
8.063   tys. ja z zł. i ces
ubezpieczenia, 
poddanie  się egzekucji
oraz weksel z 
dek  laracją

ARP S.A. pożyczka 9 000 PLN 5 5 N62 PL  WIBOR 
1M+ marża    31.12.2024 

Hipoteka do wysokości 
13.5  tys. z . i sja 00 ce z ł
ubezpieczenia, 
poddanie zekucji się eg
oraz weksel z 
dek  laracją

Razem:  28 173 PLN    
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Kredyty  stan na 31.12.20   20 r.i pożyczki –
 

Nazwa banku 
/pożyczkodawcy  

i rodzaj  kredytu/pożyczki

Kwota kr ytu/ ed
pożyczki wg 

umowy 
 [tys.  PLN/ R]EU

Kwota  
pozost  do sp  tyała ła

[tys. PLN] 

Efekt na yw
sto  pa

procentowa 
[%] 

Termi s  n płaty Z ezpieczenia ab

PKO BP S.A  
– kredyt inwestycyjny 12 000 PLN 1 200 PLN WIBOR 

3  M+marża   
20.03.2021 

Hipoteka do wysokości 
4 200 tys. z  ł.
i cesja z ubezpieczenia 

P  S.A  KO BP
– limi kredytow  t y 
w rachunku bieżącym 

15 00 0 PLN 3 4  PLN 25 WIB  OR
1M+ ma a    rż

1 02.2022 5.
Hipoteka do wysokości 
18  000 tys. zł.
i cesja z ubezpieczenia 

mBank 
– limit kredytowy  
w rachu  nku bieżącym

2 000 PLN - 
W  IBOR
 O/N + 
marża      

26.08.20  21
Cesja z kontra  któw
oraz wekse  blanco z l in
deklara w  cj loą weks ą

mBank 
– kredyt ob towy ro 2 5  PLN 00 950  PLN WIBOR 

1M+ marża    
26.02.2021 

C  esja z kontraktów
oraz weksel in blanco  
z deklara  cją wekslową

mBank 
– edyt obr owy kr ot 2 500 PLN 2 500 PLN WIBOR 

1M+ ma     rża
1 02.20215. 1/ 

Ces  z k  ja ontraktów
oraz ksel i blanco  we n 
z de k  weklaracją slową

HSBC Bank Polska S.A.  
– kredyt w rachunku 
bieżącym w EUR 

1 000 EUR - 
 

EURIBOR    
1M+mar  ża

25.06.20  21
Cesja z kontraktów 
poddanie s  egzekucj  i ię
i pełnomocnictwo do 
rach awunk  zast  ów

BNP Paribas Polska S.A. 2 000 PLN - WIBOR 
1M+ marża    13.02.2021 

Cesja należności z 
kontra  któw
i weksel in blanco 

ARP zka S.A. pożyc 9 000 P  LN 9 000 PLN WIBOR 
1M+ marża    

31.12.2022 

Hipoteka do wysoko  ści
1 500 tys. z  i cesja 3. z ł.
ub piez eczenia, 
poddanie s ucji ekię egz

Razem:  17 075 N PL    

 
1/ Dnia 11.02.2021 roku zo  umowy kredytu obrotowego, na g nie o iastał podpisany aneks do mocy które uległ zm
końcowy okres spła na dzieńty kredy  tu  14 4.2021  .0 r.
 
 
Struktu  walu wa kr  p  ra to ed i ekytów ożycz
 

 31.12.2021 31.12.20  20

w walucie polskiej 28 173 17 075 

w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN   

waluta  EUR –   

Kredyty i pożyczki ogółem  28 173 17 075 
 
 
Warunki  z umowy  o kredyt w ramach l elo lowej z a 17.02.201  ce inii wi ce dni 0 r. . wynikają z późn. zm
(COVENANTS  ).

Z d 21.08.2015 r. podpisano aneks do umowy  o kredyt w ramach linii wielocelowej z dnia 17.02.2010 r. Zgodnie z atą 
aneksem do umowy RAF  : do AMET S.A. był zobowiązany 

a) cz ej ej zaPrzeprowadz e ny obch r  w ucie polskiwal  lub w walucie wymienialn ,   ania średniomi się otów
pośrednictwem ra BP SA, w wys t  O chunków PK okości nie niższej niż 50% war ości przychodów rocznych. 
Weryfikacja tego  mia ie. kawskaźni ła następować kwartaln



Fabryka Obrabi  ar ETek „RAFAM ” S.A.
Sprawozdanie fi n e za rok zak ony dnia 31 grudnia 2021 roku na sow ończ

( h)w tysiącach złotyc  
 

 
 
 
 
 
 

 

Zasady (polityki) c nko d atkowe noty  do spraw dania finansowego  ra hu wo oraz od ce ozści objaśniają
sta w  jego integra  no ią lną część

63 

b) oraz ansak i zabezpieczaj  ictwem PKO B Str cj cych P A  Real acji transakcji wymiany walutoweiz j ą za pośredn
na poziomie nie ni cznej wa sakcji walutowych przeprowadzonych. Weryfikacja 50ższym niż % łą rtości tran
tego wskaźnika miała n tępo co pół roku.wać as  

c) czonego jak osunek o st Utrzymywania okresie kredyt ka D net /EBIT , liw g to DAowania wskaźni łu
zadłużenia to  (zadłużen e  z  tytułu tów,  poż ów   finan wego  netso i   kredy yczek,  wyemitowanych  instrument
d  raty l singu operacyjnego, bez zo  z tytu  eałużnych, leasingu finansowego, bieżącej bowiązań łu wyceny
transakcji waluto niejs ne o a dk  p i ich ekwiwa n ) do EBITDA (zysk wych, pom zo st le z n śro ów ieniężnych tów
działal ści nej powiększony o amortyzację) poziomie nie wyższym niż . Wskaźnik będzieno operacyj , na  3,5x   
weryfikowany rocznie na podstawie d ych jednostkowych  an . 

W przypadku nied a,otr mania wymienionych war w umowy podanych w pkt zy un  b, i c mkó marża banku iała zostać 
podwyższona konanie zobowiąo  1,0 pkt  procentowy  od kolejnego okresu obrachunkowego.  Wy zania  w kolejnym 
okresie  po  podwyżs odowałaby,  że  Bank  obniż iąz jącegrżzeniu  ma y  pow y  m     poziomar do u  obowżę u o  owie. w  um
Ponadto w przypad  pogorsz cenie PKO B SA sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy Bank ma ku P enia się w o
prawo żądać do elności. datkowego zabezpieczen  wierzytia  
PKO BP SA ma pra  wypo dku: wo wiedzieć Umowę w przypa

a) an es zae y kwoty zys  netto przypa  w okrdo wy ku ie realizacji kredytu  Planow płat dające stanowią grożenia  
terminowości spłaty zobowiązania wobec PKO BP SA. 

b) Wysokość fa spowoduje zagroże owości spłaty zobowiązań łaktycznie dokonanej wyp ty zysku nie termin
wobec P  BP S  KO A.

Zgod e z zapisami um kredytowej w przypadku ruszenia umowy kredytowej bank  prani owy na ma wo żądania spłaty 
j nia przed pierwotnie ustalonym w Umowie terminem. akiekolwiek zadłuże
 
Na wy we dzi 1.12. 21 a  nie  20 j w obszar  wsk ni  d  ze ka ugeń 3 r. Spółk pełnia postanowienia umowy kredyto aź ł
n to/EBITDA . Bank jednor owo sowania sa cji su umow  et az nk y.odstąpił od zasto wynikających z zapi
 

Nota 37. ZOBO NSOWEGO WIĄZANIA Z TYTŁU LEASINGU FINA

 
Ogólne warunki leasingu 
 
Spółka  uży ć  maszyn, urządzeń  oraz środ ów  ęśtkuje cz k transpo u  w r ach  leasingu na owego  (podatkowo rt am fi ns w 
ramach leasingu operacyjnego)  okres y leasingu wynosi 5 lat iem poz.7,8,9  . Średni obowiązywania umow za wyjątk
gdzie podpisano u gu na 4 la  oraz pozycja 10 g ie podpisano u  leasingu na 3 lat . Z postanowiein ta dz a.mowę leas mowę ń 
zawarty  u datk e ograniczenia. ch owmów nie wynikają do
 
Umowy leasingu   stanu na dz 12.2021 r.: iewedług ń 31.
 

L.p. Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy 

Warunki 
finansowe 
leasingu 
(stopa 

finan w  so a)

Istotne warunki umo  wy

1. 13.09.201 r. 7 Volkswage Leasin z o .o. n g sp. 
Warszawa 

2 sa omoch dy 
osobowe 

WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa puszcz niu do a po zakończe
wykup 

2. 30.11.20   17 r. Alior Lea  sing sp. z o.o. Wrocław
2 samochody 

osobowe 
WIBOR 1M 

+ marża 
Umowa do szcza po z czeniu pu akoń
wykup 

3. 07.03.20   18 r. P Leas g S.A.  KO in Ł źód
Wiertarko frezarka 

WF -200 A3
WIBOR 1M 

+ marża 
Umowa dopus a  po zakzcz ończeniu 
wykup 

4. 29.11.2018 r. Mercedes  Benz Leasing Polska –
Sp. z o.o. Warsza  wa

1 sam d ochó
osobowy 

WIBOR  1M
+ marża 

Umowa dopus  u zcza po zakończeni
wykup 

5. 12.07.2019 r. Volkswa asing sp. z o .o. gen Le
War a szaw

1 samochód 
osobo  wy

WIBOR 1M 
+  marża

Umowa dopuszcza po  zakończeniu
wykup 

6. 23.01.2020  r. Pekao Leasing sp. z o.o. Warsza  wa 1 sam d ochó
osobowy 

WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa dopus  u zcza po zakończeni
wykup 

7. 14.04.2020 r. SG Equi Leasing  sp. z o.o. pment 
W a  arsz wa

Pionowe Centrum 
O  bróbcze

WIBOR  1M
+ mar  ża

Umowa dopuszcza po zakończeniu 
w  ykup

8. 20.07.2020  r. Pekao Leasing sp. z o.o. Warsza  wa 2 samochody 
osobo  we

WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa dopuszcza po za iu kończen
wyk  up

9. 23.10.2020 r. m Leasing sp. z o.o.  Warszawa Wózek widłowy WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa dopuszcza po zako czeniu ń
wykup 
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10. 09.12.2020 r. m Leasing sp. z o.o. Warszawa Gwinciarka 
hydrauliczna 

WIBOR 1M 
+ marża 

U  dopuszcza po zakomowa ńczeniu 
wykup 

11. 18.02.2021  r.
 

m Leasing s  z o.o. Warszawa p.
Centrum 

obr kowe marki  ób
Spinner 

EURIBOR 
1M + m  arża

Umowa dopuszcza po zakończeniu 
wykup 

12. 24.11.2021r. Volkswagen Leasing sp. z o .o. 
Warszawa  

1 samochód 
osobowy 

WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa dopuszcza po zako eniu ńcz
w p yku

  
 
U y leas zie 12.20  r  mow ingu  wed 1. 20 .:ług stanu na d ń 3
 

L.p. Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy 

Warunki 
finansowe 
leasingu 
(stopa 

finansow  a)

Istotne warunki umowy 

1. 10.12.2015 r. m Leasi . z o.o. Warszawa ng sp centrum frezarskie 
Multitec  

WIBOR  1M
+ mar  ża

U wa dopuszcza po za imo ko en u ńcz
w p yku

2. 13.09.2017 r. Volkswagen Leasing sp. z o .o. 
Warszawa 

2 samochody 
osobowe 

WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa niu dopuszcza po zakończe
wykup 

3. 30.11.2017 r. Ali  Leasing sp. z o.o.  or Wrocław
2 samochody 

osobowe 
WIBOR 1M 

+ ma a rż
Umowa dopuszcza po z niu ak zeońc
wyk  up

4. 07.03.2018 r. PKO Leasi  ng S.A. Łódź
Wiertarko frezarka 

WFA3-200 
WIBOR 1M 

+ marża 
Umowa dopuszcza  po zakończeniu 
wykup 

5. 29.11.2018 r. Mercedes  nz Leasing Polska Be–
Sp. z o.o. Warszawa 

1 samochód 
osobowy 

WIBO  R 1M
+  marża

Umowa dopus  niu zcza po zak zeońc
wykup 

6. 12.07.2019 r. Volkswagen Leasing sp. z o .o. 
Warszawa 

1 samochód 
osobowy 

WIBOR 1M 
+ ma  rża

Umowa dopuszcza po zako  ńczeniu
wykup 

7. 23.01.2020  r. Pekao Leasing sp. z o.o. Warszawa 1 samochód 
osobowy 

WIBO  R 1M
+  marża

Umowa dopus  niu zcza po zak zeońc
wykup 

8. 14.04.2020 r. SG Equipment Leasing  sp. z o.o. 
Warszawa 

Pionowe Centrum 
Obr  óbcze

WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa dopus  po zakzcza ończeniu 
wykup 

9. 20.07.2020  r. Pekao Leasing sp. z o.o. zawa Wars 2 samochody 
oso  bowe

WIBOR 1M 
+ marża 

Um a d uszc  ow op za po zakończeniu 
wykup 

10. 23.10.2020 r. m Leasing sp. z o.o. Warszawa Wózek widłowy WIBOR 1M 
+ marża 

Umowa dopuszcza po zako iu czenń
wykup 

 
Wszystkie wymie one w tabeli umowy leasingu Emitent realizuje prawid o, zgo  z ni dniełow zaciągniętymi 
zo an ambow i i ystkie dotychczasowe raty zo rminie. . Wsz teiąz stały spłacone w 

 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
Na  dzień  31 oraz  na dzień zyszłe  minima e opł ngowe z  tytuł ów .12. 21  r.  20  .     31 12.2020 r. pr ln aty leasi u tych  um
pr o:zedst   nast ujsi  awiają ę ęp ąc

 

 

Minimalne 
opłaty 

l singoweea  

M imalne in
opłaty 

leasingowe 

Wartość bieżąca 
m imalnych in

opłat 
leasingowy  ch

Warto ca ść bieżą
minimalnych 

opłat 
leasingowych 

Zobow  finansowego, iązania, z tytułu leasingu
wymagalne w ciągu: 

31.12.2021  r. 31.12.20   20 r. 31 20.12. 21  r. 31.12.20   20 r.

w gu jedne  roku ci goą 1 897 1 755 1 803 1 651 
od 1 do 5 l  at 2 400 2 654 2 330 2 581 

powyżej 5 lat     

RAZEM 4 297 4 409 4 133 4 232 

Pomniejszone o koszty finansowe 1  64 177 - - 
Wa  minimalnych op  rtość bieżąca łat
leasingowy  ch 4 133 4 232   
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Przedmi y leas gu na d 21  ot in r.zień 31.12.20
 

Wysz nienie czegól

W od esieni  ni u do grup aktywów

Razem Oprogramow
anie 

komputerowe 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwa  łe

4 obrabiarki  6 1 04   6 041 
10 samochod  ów   5  38  5  38
Wózek w  idłowy   41  41 

Warto ilansowa netto ść b
przedm w leasingu iotó

 6 041 579 - 6 620 

 
 
Przedmioty leasingu  31.12.20   20 r.na dzień
 

Wyszczególnienie 

W odniesieniu do gr  up aktywów

Razem Oprogramow
anie 

komputero  we

Maszyny 
i urz dzenia ą

Środki 
transpo u rt

Pozosta  łe
środki 
trwałe 

3 obrabiarki  7 279   7 279 
9 samocho  dów   673  673 
Wózek widłowy   55  55 

Wartość bilansowa netto 
przedmiotów leasingu  7 279 728 - 8 007 

 
 
Nota 38 INNE  ZOB OTERMINOWE . OWIĄZANIA DŁUG
 
Pozycja obej e zatrzy t wykonawcy oddanej kowania w 2015 r. i II tytmuj wobec yt Halmaną pła ność do uż Montażu ułem 
zabezpieczenia ia umowy  roku. annależytego wykon , płatne do lutego 2025
 

  31.12.2021  r. 31 2020.12.   r.

Zobowiązania długoterminowe 36  36 

Nota 39. ZOB IA Z T U DOST I U  POZO  ZOBOWI  AW G ORAZOWIĄZAN YTUŁ SŁU STAŁE ĄZANIA

 
Zobowi  dostaw i  ązania z tytułu usług 
 

  31.12.2021 31.12.20  20

Zobowiąz łu dostaw i usługania z tytu  11 815 11 710 

Wobec jednostek powi  ązanych 17 63 
Wobec jedno ek po  st chzostały 11 798 11 647 
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Pozost  wizobo a ałe ązani  
 

  31.12.2021 31. 202012.  

zob nia z dowiskowych za tyowią tułu opłat śro 5 3 

zobowi   zania spą z tytułu ubezpieczeń ołecznych 1 541 783 

zobowiązania z tytuł hodowego od osób u podatku doc
fizycznych 332 474 

zobow zania z tytu u podatku chodo o o osdo weg d ią ł ób 
pr nyaw ch -  -  

pozost  zobow zania b owe PFRON ałe ią udżet 15 12 
po eto   we PPKzostałe zobowiązania budż 52 52 

z z ia z tytu  anobowią łu wynagrodzeń 1 4  50 1 474 

pozo bowi  stałe zo ązania 2  53 225 

z  cia  iaobowiązan z tytułu naby udziałów 815 815 

z i ia z tytu u zak h obow upu ązan ł środków  trwałyc 1  727 1  36
zobow ia z tytu anej kaucji iązan łu zatrzym - - 

zaliczki na dostawy 3 481 283 
z zania h obowią z tytułu kontraktów długoterminowyc 381 1 8  18
zaliczki do k  ontraktów 2 941 5 25 296 
Razem: 35 993 31 371 
 
 
A liza wymaga ci zo a staw i us g na lno bowiś ąz ń z tytułu do łu
 

Przetermi ane zo  z tyt  now bowiązania ułu dostaw i usług 31.12.2021 31.12.20  20
0-90 5 844 5 062 
90-180 24 5 
180 360-  79 10 
powyżej 360 542 107 

Przeterminowane zo ytu  g bowiązania z t łu dostaw i usłu 6 9 48 5  184
 
 
 

Z wi  z t   zo m od dnia obo ia yt i us o poązan ułu dostaw ług stały
bilansowego okresie  spłaty

31.12.2021 31.12.  2020

90 180
180 360-    
powyżej 360   

Przeterminowane z  taobowiązania z tytułu dos w i usług 6 489 5  184
Zobowi  z t u ostaw i us  yt ugązania łu d ł  11 8  15 11 710 
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Pozo e zobowi zania o pozost ia bilansowego stał ą ałym od dn
okresie sp  łaty

31.12.2021 31.12.20  20

0-90 35 178 30 556 
90-180   
180 360-    
powyżej 360 815 815 

Pozostałe zo ania o pozostałymązbowi  od dnia bilansowego 
o esie kr spłaty  35 993 31 3  71

 
 
Struktura wal owa b a tkoterminowych bez edyt  ut zo ow kriąz ń kró ów
 

 31.12.2021  r. 31.12.   2020 r.
w walucie iej polsk 17 668 14 390 
w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN 30 140 28 691 

waluta  R EU– 6 650 6  477
przeliczone na PLN 30 140 2 1 8 69

waluta  USD – - - 
prze c ne na PLN li zo - - 

waluta  CZK – - - 
przeliczone na PLN - - 

waluta  GBP – - - 
przeliczone na PLN - - 

Zobowiązania handlow ałe, ogółem e i pozost   47 808 43 081 
 
 
 
M z ia ZF  ra anajątek socjalny o z zobowią ŚS 

Ustawa  z dnia  4.   r03.1994 .  o zakładowym  fund zu  ś dczeń óźniejs nami  stanowi, że us wia   socjalnych  z  p z i  zmiaym
Zak e  Socjalnych twor   taty20 . ładowy Fundusz Świadcz ń zą pracodawcy zatrudniający powyżej pracowników na pełne e
Spółka  tworzy tak ói  fundusz i  konuje o esowych odpisdo kr w  w wy i  odpisu podstawo go  o z su dla soko we ra odpiśc
emerytó ów. w i rencist  
 
 31.12.2021  r. 31.12.20   20 r.

Zwiększenie nduszu z podziałFu u zysku 75 - 
Środki pieniężne  na rachunkach bankowych i w kasie   
funduszu socj nego al 118 96 

Zobo nia z Funduszu za u wią tytuł - - 
Saldo po skompen waniu so - - 
Odpisy na Fundusz w okre e obrotowym si 615 591 

 
Nota JNE 40. NAKŁADY INWESTYCY
 
W 20 ki21 na nab wart osta  poniesione wydat  w wysoko  ciycie rzeczowych aktywów trwałych i ości niematerialnych z ły ś
3.521 T N.  PL
 
W roku 2022 pla  s wyda inwe ycyjne na poziomie ok  7.3 TPLN z przeznaczeniem   zakupnuje tki st 00 na , ię ponieść oło
modernizację i ontynuację budow do własnego  k y obrabiar  ek parku maszynowego. 
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Nota 41 ZAN  WARUNKOWE IA. ZOBOWIĄ
 

Zobowi anie war we z : unko tytuąz łu
Stan na Stan  na Zmiana  

31.12.2021  r. 31 2.20.1 20  r. (w tys  . zł)

P e gwarancji bankowej udziel  onoręczeni ej spółce zależnej 732 732 - 
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w 
głównej mierze ania umójak zabezpieczenie wyko on w 
ha h ndlowyc  

7 1 31 7 841 (53  0)

P   Rafamet rzys dl niewtąpienie do długu O 5 375 - 5 375 

Razem z ania warunkowe obowiąz 13 418 8 5  73 4 845 
 
Zobowią a dzień 31.12.20 większył tys. zł w stosunę zania warunkowe n 21 r z. y si  o 5 4.84 ku do roku poprzedniego. 
Zobowią umów haułza z nie tyt u gw h ud arancji bankowyc zi zpelonych jako zabe ieczenie wykonania ndlowych 
zmniejsz  530 tys  yły się o . zł.
Dnia 25.08.2021r Spółka RAFAMET S.A. zawarła  umowa przystąpienia do dł pomiędzy:  RAFAMET S.A. ( ugu jako 
„Przystępującym o Długu” (jako ”Bankiem”), ł ółki zależnej  d ) a Bankiem M lennium S.  w Warsil A. za e wi  z udzia em sp
ODLEWNI RAFAMET S redytobiorca).p. z o.o. (jako ”K  
P  oręczenie
 
Na dzień 31.12. roku Spółka posiada zobowią oręczenia dla ółki łu2021 zanie warunkowe z  tytu  udzielo go pne sp
zal a nej, k dn 01ia 06.08.2 5r. pod z Bankiem PKO B A. um  udzielenie gwarancji bankowej do pisa   P S.eż tór ła owę o
kwoty 731,5 tys  ta stanowi zabezpieczenie a towicac. zł. Gwarancja spł ty pożyczki w WFOŚ i GW w Ka h zaciągniętej 
przez spół eżną.kę zal   
 
Poniże ę ą zadł pośrednie i waru ień 31 gją użj przedsta ono tabelwi  arakteryzuch c  enie nkowe wg stanu na dz rudnia 2021 r. 
 

 L.P. BENEFICJENT / KRAJ RODZAJ GWARANCJI KWOTA 
w (tys) zł 

TERMIN 
WAŻN. ZABEZPIECZENIE 

 1. CRRC Qingdao/Chiny gwarancja  ojmiręk 4  85 31 12. .2022  r. cesja g balna z k akt  lo ontr ów
 2. Sinoche rnational/Chiny m Inte g ncja dobrego wyk ania wara on 5   32 27.01.2021 r. cesja globalna z  kontraktów

 3. PKP Intercity gwarancja dobrego wykonania 87  20.12.2023 r. cesja globalna z kon  traktów

 4. Kolin/Turcja reg rancja d rego w  wa ob yk. 1 4  12 15.07.2 3  02 r. ce a sj gl ktobalna z kontra  ów

5. ODIG/Niemcy gwarancja dobrego wykonania 4  09 10.09.2022  r. cesja globalna z kont  raktów

6. DB Cargo Polska  SA gwarancja dobrego  jmi wyko.i ręko 531 25.12.2023 r. cesja globalna z k  ontraktów

 7. Voith/Niemcy regwar cja na wykonanie an dobre 429  15 2..0 2022  r. cesja globalna z w kontraktó

 8. Metro Warszawskie gwarancja dobrego wykonania 42 15.07.2022  r. cesja globalna z kontrak w tó

 9. Colas Rail/Egipt gwarancja redukcyjna 453  30.04.2022 r. cesja glob  kontrak w alna z tó

 10. Colas Rail/Egi  pt gwar a redukcyjna ancj 293  30.04.2022 r. cesja globalna z  kontraktów

11. PKP Intercity 
gwarancja dobrego wykon i 

rękojmi 111 30.06.2022  r. cesja g  lobalna z kontraktów

12. SNCF Voyageus/Fra  ncja re ragwa ncja nale wykon. tego ży 570 15 04. .2026  r. cesja globalna z kontra  któw

13. Swastik/Indie regwarancja dobrego wykonania 391  14.07.2022 r. cesja globalna z kont  raktów

14. PKP Intercity mtrak Re gwarancja dobrego wykonania 48  27.01.2023 r. cesja global  z kontrana któw 

 15. PKP Interci  R trak ty em gw br onaniarancja do ego wyk a 60  27.01.2023 r. cesja global  na z kontraktów

 16. PKP Intercity Remtr  ak gwarancja dobrego wykonania            63 27.01.2023 r. cesja globalna z kontr  aktów

 17. PKP Int city Rem  er trak gwaran dobrego wy nania cja ko 29  2 01.2023 r. 7. cesja alna z kont w glob raktó

 18. PKP Intercity Remtrak gwarancja dobrego wykonania 34  27.01.2023 r. cesja global  na z kontraktów

 19. PKP Intercity Remtrak gwarancja dobreg nania o kowy 35  27.01 023 r. .2 c ja global  z w es na kontraktó

 20. Maharashtra Metro/Indie r warancja na dobre wykonanie eg 229  25.05.2023 r. cesja globalna z kontrakt w ó

 21. Tangshang Baichuan/Singapur regwarancja n dobre wykonanie a 1 0  68 28.04.2022 r. cesja globalna z kontrak w tó

 ... .  .. ... 7 311  ...   
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P ej przedstawio l  charakteryzuj  i warunkowe wg stanu na d  r. on no beta 20iż ę ącą zadłużenie pośrednie zień 31 grudnia 20
 
L.P. BENEFICJENT / KRAJ RODZAJ GWARANCJI KWOTA 

w  (tys) zł
TERMIN 
WAŻN. ZABEZPIECZENIE 

 1. B jing World Trade/Ch y ei in gwaranc  zetargo  ja pr wa 115 17.06.2021  r. ce a sj globalna z kontr  aktów
 2. STEP LLC/Rosja gwarancja dobrego wykonania 190  27.01.20  r. 21 cesja globa  lna z kontraktów

 3. PKP Intercity gwarancja dobrego wykonania 2891/ 20.1 2023 r. 2. cesja globalna z kon  traktów

 4. 
Przewozy alne Region

Warszawa gwa ja dobrego wyk. i ranc I rękojm 84 15.07.2021 r. cesja globalna z kontra  któw

 5. ODIG/Ni  emcy gwarancja dobrego wykonania 411 10.09.2022  r. cesja globalna z kont  raktów

 6. DB Carg Polska  o SA
gwarancja dobrego nania i wyko

r jmi koę 531 2 .2023  5.12 r. cesja na z kontra  global któw

 7. Voith/Niemcy regwarancja na dobre wykonanie 429  15.02.2022  r. cesja globalna z  kontraktów

 8. Metro Warszawskie gwarancja dobrego wykonania 42 15. 2207.20  r. ces  globalna z kontrak w ja tó

 9. C a Ra t ol s il/Egip gwarancja redukcyjna 454  30.04.20  r. 22 cesja globalna z kontrak  tów

 10. Colas Rail/Egi  pt gwarancja redukcyjna 294  30.04.2022 r. cesja globalna z  kontraktów

 11. PKP Intercity 
gwarancja dobrego kon wy

kon ojmi traktu i ręk 111 30.06.2022  r. ce a sja globaln z kontraktów 

 12. ZARMEN  FPA gwarancja nale  żytego wykonania 658 07.10.2021 r. cesja globalna z kontrakt  ów

 13. Swastik/Indie regwarancja dobrego wykonania 392  14.07.2022 r. cesja globalna z ko  ntraktów

 14. PKP Intercity rak Remt gwa n a dobre  w onania ra cj go yk 1602/  27.01.2023 r. cesja globalna z  kontraktów

 15. PKP Intercity Remtrak gwarancja dobrego wykonania 2003/  27.01.2023 r. cesja globalna z kontra  któw

 16. PKP Intercity Remtrak gwaran a dobre  wykonania cj go 2104/ 27 1..0 2023 r. ce a globa  sj lna z kontraktów

 17. P  Intercity Remtr  KP ak gwarancja dobrego wykonania 955/  27.01.2023 r. cesja globalna z kont  raktów

 18. PKP Intercity Remtrak gwarancja dobrego wykonania 1156/ 27.01.2023 r. cesj globaln z kontrakta a ów 

 19. P  terc y Remtrak KP In it gwarancja dobrego wykon  ania 1187/ 27.01.2023 r. cesja globalna z kontrak  tów

 20. Maharashtra Metro/Indie regwarancja na dobre wykonanie 767  25.05.2023 r. cesja globalna z kontrakt w ó

 21. Tangshang B chuan/S gapur ai in regwarancja n bre wyk a e a do on ni 1 071 2 .2022 r. 8.04 cesja na z kontra  global któw

 22. deNB Mechelem/Belg  ia gwarancja dobrego wykonania 239  31.01.2021  r. cesja glob  alna z kontraktów

 23. SNCB Belgia gwarancja dobrego wykonania 283 21.02.   2021 r. c ja globalna z kontr w es aktó

 24. 
P CO Engi /Korea OS ne ngri

Południowa 
g rancja dobrego wykonania wa i 

usunięcia wad 341  08.02.2021  r. cesja globalna z kontrak  tów

 25. MTR Corporation / Australia 
regwarancja dobrego wykonania 

kontraktu 242 14.05.202  1 r. ces a j globalna z kontrakt  ów

 .  .. .  .. ... 7 841  ...   
        

1/  .01.2021 roku  kwoty   Dnia 05 87obniżono zobowiązanie do tys. zł.
2/ Dnia 28.01.2021 roku obni zanie do kwoty 48 . żono zobowią tys. zł
3/ Dnia 28.01.2021 roku obni e do oty   kw 60 tyżono zobowiązani s. zł.
4/ Dnia 28.01.2021 roku ob ono zo anie do kwoty    ni bowi 63 tys.ż ąz zł.
5/ ia 28.01.2021 zanie do kwoty 29 tys  Dn roku obniżono zobowią . zł.
6/ Dnia 28.01.2021 roku obni y 34 tys. z  żono zobowiązanie do kwot ł.
7/ Dnia 28.01.202  zobo   kwoty 35  wi do1 roku obniżono ązanie tys. zł.
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Nota 42. REZERWY I ROZLICZENIA OKRESOWE ADCZEWIMIĘDZY Z TYTUŁU Ś Ń 
PRACOWNICZYCH 
 
Rezerwy i rozliczeni  a międzyokresowe z tytułu
świadczeń  pracowniczych Stan na Stan na Zmiana 

  31.12.2021  r. 31.12.20   20 r. 2021  r.
Rez wa na odprawy erytalne i podob  er em ne 1 828 2 3 31 ( ) 485
R erwa na nagrody jubileuszo  ez we 5 035 5 7  66 (7 ) 31
Rozliczenia mi okresowe biern  ędzy e z tytułu 
niewykorzystane urlop - koterminowe  krów ót 5  44 530 14 
Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu 
premii -  wekrótkotermino - 2  40 ( ) 240
Raz  r rwy rozlic yokresowe z em eze i zenia międz
tytu w cowni ych, w tym: człu ś iadczeń  pra

7 407 8 498  (1 442) 

-  długoterminowe 6 011 7 126 (1 115) 
-  nowekrótkotermi 1 396 1 723 (327) 

 
Jednost  na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysoko o nej kr loka wypłaca pracownikom przechodzącym ści eś
przez Zakła kład wiązku z tym Spółdowy U  Zbiorowy Pracy. W z ka na podstawie wy ny dokonanej przez ce
profesjona nia z rytalnych. Kw  tw melną firmę aktuarialną orzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiąza tytułu odpraw e otę
te iaj rezerwy oraz uzgod enie przedni staw nu w c  okresu obrotowego przedstawiono w po zej jące zmiany sta iągu niżs
tabeli:  
 
Główne założenia przyjęte ień y zobowiązania są  przez aktuariusza na dz bilansowy do wyliczenia kwot
następujące: 

 31.1 21  2.20 r. 31.12.20   20 r.

Stopa kontowa (%) dys 3,1% 1,3% 

Przewidywana stop wzrostu wy  a %)nagrodzeń ( 0% 0% 

 
 

Zmiany w stanie zobowi z t u wiadcze  za ytą ń łu ś ń
pracowniczych po okresie zatrudnienia 31.12.2021  r. 31.12.2020  r.

Wartość bieżąca zobowiązania na po ątek okresu cz
d

2 313 2  205
Koszty bie  zatrudnienia żącego 75 74 
Koszty odsetek 24 33 
Koszty pr atrudnienia zeszłego z 0 0 
( ski) straty aktuarialne Zy (314) 210 
Wypłacone świadc a zeni (270) (209) 
Warto ia na koniec okresu sprawozdawczego ść bieżąca zobowiązan 1 8 82 2 313 
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Zmiana st u z  i r sowe z ty cownicz h an re erw ozli ra ycczenia międzyokre tułu świadczeń  p
 

 
Rezerwy na 

odprawy 
emerytalne  
i podobne 

Rezerwy na 
nagrody 

jubileuszowe 

 
R czenia ozli

międzyokresowe 
bierne z tytułu  

niewykorzystanych 
urlopów 

Rozliczenia 
m zyokresoięd
we bierne z 

tyt   premii ułu

O  gółem

Na dzień 1.01.2021 r. 2 313 5 766 530 240 8 849 
Utworzenie rezerwy  0 0 200 0 200 
Rozwiązanie rezerw 215 34 0 137 386 
Wyk stanie rezerw  orzy 270 697 1  86 1  03 1 256 
Na d 21 r., w tym: zień 31.12.20 1 828 5 035 544 0 7 407 
- ugoterm o  in wedł 1  605 4 6 40     6 011 
- ote nowe rmikrótk 223 629 544 0 1  396
Na 1.20   20 r.dzień 1.0 2 205 5 853 442 0 8 500 
Utworzen  rezerwy  ie 365 822 654 2  40 2 081 
Rozwiązanie rezerw     120    120 
Wykorzystanie rezerw  257  909 446   1 2 61
Na dzień 20 r.  tym: 31.12.20 , w 2 3 31 5 766 530 240 8 849 
- ug erminowe otdł 1  889 5  237     7 126 
- k tkoterminowe ró 4  24 529 530 240 1 723 

 

No DZYOta 43 WY I ROZLICZENIA KRESOWE BIERNE . POZOSTAŁE REZER MIĘ

 

 RAZEM 
Rezerwy na 

naprawy 
gwar cyjne an

 
Inne  wy rezer–

na koszty do 
poni ienia es w 

trakcie 
montażu 

 

Inne -  rezerwy
prowizje 

 
Inne  –

rezerwy na 
koszty 

operacyjne 
 

Na d  1.01.2021  zi r.eń 707 280 105 322 0 
Utworzone w ciągu roku obrotowego 1 556 300 461 532 263 
Wykorzystane 553 280 163 110   
Rozwiązania          
Na dzie 1.12 021 r. .2ń 3 1 7  10 3  00 403 744 263 
- oterminowe krótk 1 7  10 3  00 403 744 263 
- terminowe  długo           
Na dzień 1.01.2020  r. 2 187 170 1 207 810 0 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 974 110 172 692
Wykorzystane 2 4  54   1 274 1 180   
Rozwiązania          
Na d 31   .12.2020 r.zień 707 280 105 3  22 0 
- inowe krótkoterm 707 280 105 322 0 
- nowe  midługoter  -  -  
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Zmiana stanu  i rozlic wych b ych rezerw iernpozostałych zeń międzyokreso
 

 Stan na Stan na Zmiana 
  31.1 2021  2. r. 31.12. 20  20 r. 2021 r. 
Naprawy arancyjne/ s s profilaktyczny gw erwi 3  00 280 20 
Prowizje 7  44 322 422 
Pozost oszty do niesien  poałe k ie w trakcie montażu 403 105 298 
Rezerwa na poz. koszty operacyjne  z związane
kontrakt  ami długoterminowymi 263  263 

Razem  1 710 707 1 0  03
 
Rezerwa na napr y arancyjne aw gw
 
S  rezer na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych w oparciu o poziom napraw gwarancyjny    chpółka tworzy wę 
w latach ub tych a ym roku obrotowym, pn . iegłych. Przewiduje się że większość kosztów zost nie poniesiona w nastę
Z  tosowan do obliczeni zerwy na naprawy g ancyjne oparte zos n ych poziomach enia zas e a re warałoż tały a bieżąc
sprzedaży   i Na  dzień jedno rocznym  lub dwu  let m  okresie  gwarancyjnym na  wszystkie sprzedane produktyni . 
31 na poz 0 .12.2021 r.   na g ncje co ezerw wara  iomie 30 TPLN. Spółka osza wała wartość r

 
Rezerwa na prowizje 
 
Pozycja obejmuje zede wszystkim na p y maszyn. pr rezerwę rowizję dotyczącą pośrednictwa w sprzedaż

Nota 44. CELE I ZASADY ZA IEM FINANSOWYM RZĄDZANIA RYZYK

 
Sp i na charakter adzon  d aln nara ona jes  wne rodzaje ag prow ej , t naółka RAFAMET S.A. z uw ział ości ż ryzyko. Głó
ryzyka finansowego  o  bejmują:
– ryzyko stopy procentowej,  
– ryzyko walutowe, 
– n towarów, ryzyko ce  
– ryzyko kredytowe,  
– związane z pł ścią. ryzyko ynno  
Zarząd zarządzani jów zostały  w rócie ażweryfikuje i  uzgadnia z ady as a k dym  z t h  rodzayc ryz .  Zasady  tyka e  sk
omówione onitoruje ryzyko cen rynkowych do iadanych przosponiżej. Spółka m również tyczące wszystkich p ez nią 
in ansowych.  strumentów fin

 
Ryz stopy procento  yko wej
Narażenie Spółki n ko wywołan ługotetóa ryzy e z anami smi p procentow h tyczy pr  wszystkim dyc do zede rminowych 
zobow finansowych. iązań 

S orzy ne  finansowanie  o  oprocen waniu  zmiennym.  W  2020      to r. kapółka  wyk stuje  zewnętrz roku Spół zmniejszyła 
zadłużenie kredyt we oraz obniżyła zadłu z tytułu lżeo nie easing  u.
 
Ryzyko walutowe 
Sp a RAFAME jest na ryzyko walutowe z t  zawieranych kontr . Ryzyko T S.ółk A. narażona ytułu aktów głównie  EUR
takie powstaje w wyniku dokonywania  sp h in waluta wyceny. kurzedaży lub za pów w walutac nych niż jej 
 Wysoki    ortow  w przychodac S ki (pona 86%)  generuje ryzyko  rsowe, szcze  ud eksp ej h d kuział sprzedaży pół gólnie
istotne w przypadku kontra  na d   któw zawartych łuższe okresy czasu.
Na ograniczenie ryzyka kursowego wp wa realizacja t ch szak tały upów komponen ów i materiałów w walu przedaży 
wyro w got h. Mate i rtowane  l  walucie stanowi % mat w stosowanych w owyc y mpo ub 20bó riał wyrażone w ą ok. eriałó
produkcji. 
 
Spółka  dzi politykę  w zakre zeń  zmian  kurprowa sie  zabezpieczenia  ryzyka  kursowego.  rategia  zabezpiecSt sowych 
realizowana jest poprzez bilanso  wyda  utowych (import) z wp mi walutowymi (eks t) orawanie tk wal wa por z ów ły
poprzez zabezpieczanie p  ekspozycji walutowej n korzystnych zmian kursowych poprzez ieozostałej arażonej na ryzyko n
m erania terminowych transakcji walutowych t forward. ypu ożliwość zawi
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Ryzyko cen materi  ałów

Pro kcja  ki  m charakter ma och y,  a  udz   hutniczych  i komponentdu a  i Spół teriał łonn iał wyrobów ów  w postaci  częśc
maszyn i urządzeń n materiałów el cj ceektrotechnicznych w kosztach produk i jest wysoki. Dlatego wzrost 
zaopatrze owych w istot o e  na zyko wzrost cji i ksz owania sni ny sp ry u kosób moż wpływać sztów produk tałt ię 
rentowno ci sprze  ś daży.
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe RAFAMET S.A j . Klienci pod. daest ściśle związane z działalności podstawową Spółkią wani są 
wstępnej weryf są d ńązaikacji i zobowi ni o przedstawienia zabezpiecze  f ansowych w postaci liczek oraz in za
otwieranych akredytyw bankowych. P i bie  st  naonadto, dzięk żącemu monitorowaniu anów należności, narażenie Spółki 
ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  
 
R z p n  yzyko związane ły nością

Sp a monito je ryzyko b  funduszy przy pomocy narz dzia okresowego planowania i. Naru rakuółk ę płynnośc rzędzie to 
uw kozględ ości zaró aktywów ośnia terminy wymagaln ci/ zapadaln wno inwestycji jak i finansowych (np. nta należności, 
pozost ych ina owych) oraz prognozow e prz wy p  racyjnej. ns an ie opeał aktywów f epły niężne z działalności

Cele ki jest utrzymani zy ci c ania, poprzez korzystan  ie z m Spół e równowagi pomięd ągłością a elastycznoś ią finansow
rozmaitych a, takich jak  umowy l singu finanso oraz kredyt kupiecki. ni ea wego źródeł finansowa
W  202 r. i w latach poprzednich   nie pos prob utrzymani sowej           0 Sp   . ółka iadała lemów z em płynności finan
Pomimo o i m  wia  zdolnbn no w żenia się wartości wskaźników płyn ści ich pozio dalszym ciągu ś dczy, że Spółka  ma ość 
do regul ania zobow ch. ow cyiązań bieżą
W i  tabeli zost prezentowana analiza nawcza podstawowych wsk  pon szej zaż ała za porów aźników płynności 
okres 20 - 21: 20 20
 

Lp. Rodzaj ws  kaźnika płynności 2021  r. 2020  r. Optymaln  a wartość

1. W  skaźnik płynności I* 1,65 1,67 1,3- 0 2,

2. Wska k ci I * I*źni płynnoś 1,32 1,36 1 0 ,0

* Do kalkulacji ik t zoruwskaźn a płynności I uży o następującego w  

Aktywa obrotowe 

Z inowe pomniejszone o rezerwy i rozlicz sowe z rm e reobowiązania krótkote krótkoterminow enia międzyok

tytułu  świadcze łe  ęń  pracowniczych,   zostaPo rezerwy  i  roz czenia  mili dzy resowe  bierne  oraz  ne ok In

rozliczen dzyokresoweia mię  

  

** Do kalkula  jpucji wskaźnika płynności II użyto nastę ącego wzoru 

Aktywa obrotowe - Zapasy 

Zobowiązani ótkoterminowe omniejszone o krótkote mięa kr  p rm roinowe rezerwy i zlicz a eni dzyokres e z ow

t u  niczych,    Pozosiaytuł św dczeń  pracow tałe  r międzyokezerwy  i  rozliczenia  resowe  bierne  oraz  Inne 

rozliczenia międzyokresowe 

 
Z finansowe  .12.2021 r. oraz n .12.  r.  daty zapadalno  obo ki a 2020 wgwiązania Spół na dzień 31 dzień 31 ści
zaprezentowane w no 45. cie są 
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Nota 45. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH     
 
a) Instrumenty pochod  ne
Na 21  nie posi a   typu forward. 20 addzień 31.12. roku. Spóła umów
 
b) strumenty finansowe  Pozostałe in
Spółka korzy a z innych instrumentó jący cją st w finansowych  uobejm ch: kredyty, umo  asingu f sowego  z opwy le inan
zakup owych jest pozyskanie u, ś eniężn katy kró Głównym celem instrumentów finansrodki pi e i lo tkoterminowe.  tych 
środków finanso ch na działalność Spółki.wy   
Spół posiada też takie ins leż ści dostaw i usł óre ają ią ułka trumenty finansowe jak na no  i zobow zania z tyt u ug, kt  stpow
bezpośre z nią działalnościdnio w toku prowadzonej prze . 
 
Wartości godziwe zczególnych trumentów finapos  klas ins nsowych 
Według y Spółki wart ć godziwa środków pien żnych, krótko eżno ytułoś ię ścocen ter nowych lokat, nalmi i z t u aw i dost
usług, ń z tułu d i usł tów w rac bieżącym ora ostałych zobowiązań ązazobowi ty ostaw ug, kredy hunku z poz
kr adalno . ó h głównie ze wzgl u na krótki termin zapoś ędtkoterminowych nie odbiega od wart ci bilansowyc ści.

Pozycj przychod w, koszt w i stra ku zys  i strat/ sprawozdaniu z tych e zy t ujó ów, skó ęte w rachun ków całkowi
doch w podziale na kate ansowych inodów gorie instrumentów f

 
Rok zakończony 31.12.2021 r. 
 

 
Przychody/ 
(koszty) z 

tytułu 
odsetek  

Zyski/ (straty) 
z t  ytułu różnic

kursowych 

R anieoz / wiąz
(utworzenie) 

odpisów 
aktuali ych zując

Zyski/ 
(straty) z 

tytu u ł
wyceny 

Zyski/ (straty) 
ze sprzedaży 

instrumentów 
finansowy  ch

P  ozostałe

Aktywa finansowe       

Należności z tytułu dost  aw i 
usług oraz pozostałe 
nale  noż ści

1 (329) (440) (396)   

P czki oży 61      

Ś iężne i ichrodki pien  
ekwiwalen  ty 0 (1 ) 55  (10)   

RAZEM 62 (484) (440) (406)   

       

 
Przychody/ 
(koszty) z 

tytułu 
odsetek  

Zyski/ (straty) 
z tytułu różnic 

kursowy  ch

Rozwiązanie/ 
(utworzenie) 

odpisów 
aktu  alizujących

Zyski/ 
(straty) z 

tyt  ułu
wyce  ny

Zyski/ (straty) 
ze sprzedaży 

instrument w ó
finansowych 

Pozos e tał

Zobowiązania finansowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw 
oraz inansowe pozostałe f

( ) 52 (43)  77   

Kredy  ty (440)      

Pożyczka (162)      
Zobow zania z tyt u ią uł
leasingu (112)   (81)   

RAZEM (766) (43) 0 (4)   
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Rok zak zony 31.12.20   20 r.ońc

 

 
Przychody/ 
(koszty) z 

tytułu 
odsetek  

Zyski/ (straty) 
z tytułu różnic 

kursowych 

Rozwiązanie/ 
(utworzenie) 

odpi w só
aktua  lizujących

Zyski/ (straty) 
z tytułu 
w eny yc

Zyski/ (straty) 
ze sprzedaży 

ins u w tr mentó
fina h nsowyc

Poz  ostałe

Aktywa finanso  we       

Należności z tytuł sług u dostaw i u
oraz poz  ostałe należności

0 (426) 6 691   

Pożyczki 54      
Środki pie ężne i ich ni
ekwiwalenty 0 (161)  85   

RAZEM 54 (587) 6 776   

       

 
Przychody/ 
(k  os y)zt z 

t  ytułu
odset   ek

Zyski/ (straty) 
z ty u nic tuł róż

kursowy  ch

Rozwiązanie/ 
(utworzenie) 

odpisów 
aktual  izujących

Zyski/ (straty) 
z tytułu 
wyceny 

Zyski/ (straty) 
ze sprzedaży 

i trumentns ów 
finansowych 

Pozostałe 

Zobowiązania finansowe       

Zobo i z tyt stawan a dowiąz ułu  
oraz pozostałe finansowe (37) 26  (92)   

Kredyty (609)      

Pożyczka (116)      

Zobow  iązania z tytułu leasingu (124)      

RAZEM (886) 26 0 (92)   

 
Ryzyko stopy procentowej 
W finanso  Sp kwych zy o poniższej tabeli przedstawion ostała wartość bi tów a z lansowa ins umentr ó i narażonych na ryłk
stopy procento j, w podziale na poszcz e kategorie wiekowe. we ególn

 

2021  r. < 1 roku 1- lat 2 2-3 lat 3-4 lat 4- 5 lat 
Powyżej  

5 lat Ogółem 

Oproc  entowanie stałe

        

Oprocentowanie zmienne
Z ia z tyt asingle u obowiązan ułu 
finans ego  ow 1 803 1 459 4  22 342 107   4 133 

Kredyt obrotowy 5 000     
 

5 000 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 12 173     

 
12 173 

Pożyczka ARP S.A. 630 5 208 5 162   
 

11 000 
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2020  r. < 1 roku 1-2 lat 2- l  3 at 3-4 lat 4- 5 lat 
Pow e  j yż

5 lat Ogółem 

Oprocentowanie e stał

      
 

 

Oprocentowanie zmienne 

Z zania z tyobowią tułu leasingu 
finansowego  1 651 1 412 1 079 87 3 

 
4 232 

Kredyt inwestycyjny 1 2  00      1 2  00

Kredyt obrotowy 3 450     
 

3 450 

Kre t w rachunku bie m dy żący 3 425     
 

3 542  

P ..A  ożyczka ARP S 4 500 4 500    
 

9 000 

 
Oprocentowanie instru inansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach mentów f poniżej 
jednego roku Odsetki od i  oprocentowaniu s  prz  c okres do up  . ns ym ez wutrumentów finansowych o stał ą stałe ały ły
te wymagalno trume strumenty finansin e rminu zapadalności/ ści tych ins ntów. Pozostałe owe Spółki, które nie zostały ujęt
w powyższych tabelac , nie są op związku tym nie podlegają ryzyku sth rocentowa  i w ne  z opy procentowe  j.
 
Nota 46.  WRA O I ANALIZA ŻLIW ŚC
 
D aln  z ekspo finansowe zmian k  zi yko urał ość Spółki wiąże się zycją na ryz sów walut i stóp procentowych. Stopień 
wrażliwości Spółki na 10 oniższej  -proc. wzrost i spadek kursu w iany PLN na luty obce przedstawiony jest w pym wa
tabeli. 10% to st liwo  wyk sty  raportac h ryzyka walutowego. aliza opa ci orzy Anwraż ś wana w wewnętrznych h dotyczącyc
wrażliwośc tość doda oniższeji obejmuje nierozliczone pozycje denominowane w walutach obcych. War tnia p  tabeli 
wskazuje wzrost zysku kapit sneg warz c wzmo niu PLN na waluty i zw o to e cnieiększenie ału wła yszą się kursu wymiany 
obce o 10%. W przypadku 10-p bienia PLN w stosunku do danej waluty obcej na, a roc.osła wartość ta byłaby ujem
wpływ ały włas byłby odwrotny. na zysk i kapit ne  
 
Wrażliwoś strumentów jako różnicę pomięd tną wartościć ą in  finansowych na ko waluto  obl no ryzy we iczo zy pierwo
ksi strument  finansowych (z ochodny węgową in ów wyłączeniem  instrumentów p ch) a ich potencjalną artością księgową 
przy wzzałożonych  rostach/spadkach  kursów  walu rażliwość  Spółkt.  W i  na  ryzyko  walutowe  wzr o  w  b cos ie ym ł żą
okresie. 
 
Naraże e Spół ami i zobowiązaniami finans Wrażliwość ązni ki na ryzyko stopy procentowej zwi ane jest z aktyw owymi. 
instrumentó stó księg rażlw finansowych na ryzy  ko p procen wych obliczono jako iloczyn a pozycji to sald owych w iwych 
na y yl stop proc we ru w pochodnych) oraz adekwatnego odchento enia stopy procentowej. (z wyłączeniem inst mentó
Potencjalnie możliw stępującałe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Grupa oszacow a na o: 
1% zmiana w zakresie stopy entowej PLN (wzrost lub sp  stopy pr ento , proc adek oc wej)
1% zmiana w zakresie stopy procentowej USD (wzrost lub spadek opy procentowej), st
1% zmiana w zakresie stopy procentowej EUR (wzrost lub spadek stopy procent ej). ow
Wrażliw ć Spółki na ryzyko stopy pro ło w bieżącyoś centowej wzros m ok  resie.
 
Poni  ust e w st  u m.ej alon  ż artości ustalone zo ały w jęciu roczny
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AKTYWA ORAZ ZOBOW ZANIA FINANSOWE IĄ NARAŻONE NA 
RYZYKO WALUTOWE         

  Nota 
Wartość wyrażona w walucie (w tys : .) Wa  rtość po

przeliczeniu  
EUR USD CZK A  UD GBP   

Stan na  31.12.2021 r.  BZ                
Aktywa finansowe (+):                   
Nale  staw i dożności z tytułu usług oraz pozostałe 

należności finansowe  3 276 0   0   14 357  
Nal ontraktowe nie p  eżności k okryte zaliczką   7 690         33 701  
Pozosta wa finans e ty owłe ak               
Ś i pieniężne i ich ekrodk wiwalenty  78 5 -      361   
Zobowiązania finansowe (-  ):               
Kredyty, po s  życzki, inne in trumenty dłużne             
Leas g finansowy in  (275)         (1 318)  

Zobo ostaw i  oraz wi ugązania z tytułu d usł
pozos z owi zania finansowe ta e obł ą  ( 3) 51     (2 460)  

E pozycja na ryzyko walutowe ra  ks zem  10 256  5    44 641   
Stan na 31.12.20     20 r.                
Aktywa finansowe (+):                  

Należności z tytułu staw i usług ałe do  oraz pozost
na nale n we sożności fi  2 865  26  -     12 567   

N i kontraktowe nie pokryte zaliczk  ależnośc ą   6 840   -     29 777   
Pozos e aktywa finansowe tał               
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  36  14 -      204   
Zobowiązania finansowe (-):               
K trumenty  redyty, pożyczki, inne ins dłużne             
Leasing finansowy             

Zobowiązania z tytułu dos łtaw i us ug oraz 
poz ansowe ostałe zobowiązania fin  (653)     (3 112)  

Ekspozycja na ryzyko w utowe razem al  9 088  40    39 436   
         
 
 
 
 
         
ANALIZA WRA CI NA RYZYKO WALUTOWE ŻLIWOŚ       

 

  Wahania 
kursu 

Wpływ na wynik finansowy:      Wp nne dochody ca owite: ływ na i łk

EUR USD CZK AUD/GBP razem EUR USD razem 

Stan na  31.12.2021 r. BZ                   
Wzro  kursu walu w o st to eg 1  0% 3 614 2 0 0/0 3 616     --  
Spadek kursu walutowego -10% (3 4) 61 (  2) 0 0/0 (3 ) 616     -  

Wzrost kursu waluto  wego 10% 3 183 12 0 0/0 3 194     --  
Spadek k su walutowego ur - % 10 (3 1 ) 83 (12) 0 0/0 (3 1 ) 94     -  
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AKTYWA OR FINANSOWE  YKO STOPY NIA NA RYZAZ ZOBOWIĄZA NARAŻONE 
PROCENTOW  EJ

  Nota Wartość nominalna 
Stan na  31.12.2021 r. BZ     
Aktyw nansowe (+):   a fi     
Pożyczki 17 4 125 
Nal n z tytu staw i az pozost e na  i g or leeż ośc łu do usłu ał żności

   finansowe 21-23  
Śro i pieniężne dk i ich ekwiwalenty 26 471 
Zob finansowe (-  ):owiązania   

Kredyty,  po nsżyczki, inne i trumenty dłużne 36 (  173) 28
L ng finansowy easi 37 (4 133) 
Z y u d taw i  oraz pozos  tu os taobowiązania z t ł usług łe
zob z i  an a finansowe owią   
Ekspozycja na ryzyko s  tóp %  razem  (27 710) 
Stan na  31 2.20   .1 20 r.     
Aktywa finansowe (+):       
Pożyczki 17 3 373 
Należności z tytułu dostaw sług oraz pozostałe należności i u   
finansowe 21-23  
Ś ężne i rodki pieni ich walenty ekwi 26 8  12
Zobowiązania finansowe (-):   
Kre ki, inne inst  dyty, pożycz rumenty dłużne 36 (  075) 17
Leasing finansowy 37 (4 2 ) 32
Zobowiązani z tytułu dostaw i usług oraz p tałea ozos  
zobowiązania  finansowe   
Ekspozycja na p %  razem ryzyko stó  (  122) 17

     
 
AN  RYZYKO STOPY AL A IZ WRAŻLIWOŚCI NA
PROCENTOWEJ     

  Wahania stopy 
Wpływ na wynik 

finansowy: 
Wp  ływ na inne

dochod  y całkowite:

31.12.2021 r. 31.12.20   20 r. 31.1 21 r. 2.20 31.12.20
20r. 

Wzrost stopy procentow  ej 1% (224) (139)     
Spadek y procent ej stop ow -  1% 2  24 1  39     

  
AKTYWA FINANSOWE  YKO RYZNARAŻONE NA
KREDYTOWE 
 

  N a ot 31.12.2021 r. 31.12.20   20 r.

Pożyczki   4 125 3 373 

Na ug oraz po inansowe leżności z tytułu dostaw i usł zostałe należności f   82 545 70 999 

Środki iężne i pien  ich e iwalenty kw   4  71 812 
Z warunkowe z tytu u udzielonych gwarancji i  obowiązania ł poręczeń       

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   87 141 75 184 
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ZOBOWIĄZANIA FINANSO AŻONE NA RYZYKO PŁYNNOŚCWE NAR I 

  Nota 

Krótkotermi : nowe Długoterminowe: 
Zobowiązania 

razem z be
dy  skonta

Zobowiązania 
wartość 

bilanso  wado 12 m-  cy od 1 do 2 lat 2  5 lat do powyżej 
5 lat 

Stan na  31.12.2021 r.  BZ  

Kredyty   orazw rachunku bieżącym
obrotowy   17 173       17 173 17 173  

Po czka    ży   1 1  23 5 567 5 2  87   1 977 1 11 000  

Le finansowy asing   1 897 1 505 895   4 297 4 133  
Zob ia z u dostaw i owiązan tytuł
usług az pozostałe zobowiązani or a 
fina owe ns

  15 245 36     15 281 15 281  

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   35 438 7 108 6 182 -  48 728 47 587  

S na  31.12 0   BZ tan .2 20 r.                

Kredyt inwestycyjny   1 2  07       1 2  07 1 200  
Kredyty w rachunku bieżącym oraz 
obrotowy   6 875       6 875 6 875  

Pożyczka ARP S.A  4 618 4 541     9 159 9 000  
Leasing finansowy   1 755 1 464 1 190   4 409 4 232  
Zobowi n  z za ia tytuą łu dostaw i 
usłu ałe zobowiązg oraz pozost ania 
finansowe 

  13 545 36     13 581 13 581  

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   28 000 6 041 1 190 -  35 231 34 888  
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Nota 47  . ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
 
G wnym c em z zania kapit  j t utrz ie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych el es ymanłó arząd ałem Spółki 
wskaźników kapitał które wspierałyby d iałalność o yjną Spółki i zwię zały wartość dla jej akcjonariowyc  h, z perac   ks uszy.  
Spółka zarządza strukturą kapitałową runków i w w  zmian wayniku ekon znych wpr a a d ej zmiany. W celomic ow dz o ni u 
utrzymania lub  skorygowania  struktur wej,  S   y endy  dla akcjonariuszy, y  kapitało półka  może zmienić  w płatę  dywid
z b wy oku 20  oraz 20   wprowadzo ych lu 21 20 nie wrócić kapitał akcjonariuszom emitować nowe akcje. W r no żadn
zm cel zaian do w, sad i p ch w tym obszarze.  ó rocesów obowiązujący
 
Spół łów stosując wskaźni dźwigni, który osunek zadłużenia netto do sumka monitoruje stan kapita k jest liczony jako st y 
kapi . Do a net ka w a oprocen w e kzad licz to an redytałów powiększonych o zadłużenie netto łużeni to Spół ty i pożyczki, 
z i zania z aw i inne zobow a, pomniej o ne i ekwiobow ni w ą tytułu dost usług i iąza szone o śr dki pienięż walenty środkó
pieniężnych. Kapitał obejmuje akcje nieuprzywilejowane. 
 
Kapitał własny na żny ułu zyskówałle  onariuszom pomniejsz jest o ka takcj ony pi y z tyt  /strat aktuarialnych. 
 
  31.12. 21  20 r. 31.12.20   20 r.

Opro ntowane kredyty i po yczki ce ż 28 173 17 075 
Zobowiązania tytułu dostaw i usług oraz poz tałez os  
zobowiązania 47 463 41 299 

Zobowiąza ułu leania fina owe z tytns singu 4 133 4 232 

M us ch ekwiwalenty in odśr ki pieniężne i i 529 888 

Z enie net  toadłuż 79 240 61 718 

Kapitał własny 92 443 91 686 

Zyski/(straty) aktuaria e ln -1 182 (1 436) 

Kapitał razem 93 6  25 93 122 

Kapitał i zadłużenie netto 172 865 154 840 

Ws gni kaźnik dźwi 45,8% 39,9% 

 
Wska 31.12.2021 ,8% a na dz 31.12.  r. ,9% .ni 45 2020 39  ź k dźwigni na dzień r. wynosił ień wynosił 
 
Nota 48. PROGRAMY ZYCH ICŚWIADCZEŃ PRACOWN
 
Spółka nie prowadzi programu akcji pracowniczych.  
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Nota 49. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMI A   P ZANY  OT MI OW MIIĄ
  
Transakcje z podmio nymi 2021 / 20  (w TPLN). 20tami powiąza
 

Podmiot powiązany 

Nal  eżności
od podmio   tów
powiązanych 

Zobowiązania wobec  
podmiotów 

powiązany  ch

Sprzedaż na rzecz 
 podmiotów 
powiąza ch ny

Z upy  ak
od podmiotów 
powi zanych ą

31.12.2021 31 2.2020 .1 31.12.2021 31.12.2020 
za rok 

zako y ńczon
31.12.2021 

za rok 
zakończony 
31.12.2020 

za rok 
zakończony 
31.12.2021 

za rok 
zakończony 
31.12.2020 

 Odlewnia AFAM  sp. z o.o. „R ET”
- i pozo  stz tytułu dostaw ałe
 

6  22 614   1 502 1 4  99 4 869 3 6  98

 l nia FAM  Od ew RA„ ET” sp. z o.o.
- z u  ty potuł życzki
 

4 125 3 373       

 Odlewnia AFAMET . z o.o. „R ” sp
- u przychz tytuł odów 
finansowych 
 

    77 62   

 Odlewnia „RAFAMET” sp. z o.o. 
- z tytułu wpłaconych zalicze  k 
 

565 697       

O e ia AFAME sp. z o.o. dl wn „R T” 
- re y  faktur   
 

    94 81 33 1 

RAFAMET RVICE & TRADE   SE
sp.  z o. o.  4 437  1 524 63 5 017 1  25 1 394 2  67

OOO STANRUS  RAFAMET  –
- u dostaw i poz  osz tytuł tałe
 

221 219 106  211 33 0 235 

Energomont  Paż ółnoc Gdynia S.A.  
– ułu stałe tytz  dostaw i pozo  20        

Dozamel Sp. z o. o. Wrocław  
-  z tytułu dostaw i pozostałe   1      

Polregio S. A. Warszawa  
- z tytułu dostaw i pozostałe   62      

Grupa CZH  S. A. Katowice  
- tytu   dostaw i pozostaz łu łe 3  4      

ARP S.A                                         
- yczki   z tytułu poż

  11 000      

Razem 9 993 4 903 12 6  97 63 6 901 1 800 6 296 4 201 

 
Podmiot o zn ywi  e aczącym wpł
Agencja Rozwoju Prze u SA z w Warsz jest ielem ,27% akcji k  RAFA  S.Amy awie  91 zwy ch MET . sł siedzibą właścic ły
w stanu n dzi 21  (na .12. 20  : 47,29 . a r. 31 20r. %)edług eń 31.12.20
 
W dniu 21.12.2021 r onariusza Agencji Rozwoju Przemy. Zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A. otrzymał od Akcj słu 
S.A. zawiadomienie byciu znacznego pakietu akcji Rafamet S.A., a tym s ym przekroczeniu progo na am u 90% ogólnej 
liczby   głosów w Spółce.
 
 
 
Wa nki transakcji nymi ru zaz podmiotami powią
Wszelkie  transakcje z  p otami powi    nkach stosowanych przez Sodmi na waru w ązanymi są przeprowadzane półkę 
relacjach  gospodarczych z p miot i nie   charakter ywa    na od am pow za on neią nymi, mają rynkowy  i  są dok wyłącznie
warunkach rynkowych. 
 
Pożyczki udz pół ależnej  Odlielona s ce z ewni RAFAMET sp. z o.o. 
W 20 o yno dz21 ie s i  y ki    cz si 7 tys. z  w52 i si ieciągu r. zadłużen półk zależnej z tytułu  poż zwiększyło ę ł ło na ń 
31.12.2021 r 4.  t  . 125 ys. zł.
 



Fabryka Obrabi  ar ETek „RAFAM ” S.A.
Sprawozdanie fi n e za rok zak ony dnia 31 grudnia 2021 roku na sow ończ

( h)w tysiącach złotyc  
 

 
 
 
 
 
 

 

Zasady (polityki) c nko d atkowe noty  do spraw dania finansowego  ra hu wo oraz od ce ozści objaśniają
sta w  jego integra  no ią lną część

82 

Transakc   r  je z cz Za u łonkami ząd
 
W okresie sprawozdawczym  nie udziel o zalic k, kredyt gwaranc c  on ji ymzek, pożycze ów, i poręczeń osobom zarządzają
i cym oraz ich bl kim.  isnadzorują

 
Informacje o istotnych tra akcj h nabyci eczowych  ns ac a i rzsprzedaży aktywów trwałych

W 20 ub21 r.  nie stotnych transakcji nabycia lzawiera  rzed rzeczowych ak w trsp ze Spółka ła i aży tywó wałych spółkami 
zależnymi 
 
Inne tran je z udzia Za  sakc rzłem członków ądu

W okresie sprawozdawczym  nie prowad dnych tran kcji z cz  Rady Nadzorczej. Sp ka a saół ził ża łonkami Zarządu i
 
Ilość półki będą ądzających i rują ia się następująco:só a ji Skc cych w posiadaniu o b zarz nadzo cych przedstaw  
 

Osoba za z                  rz   ąd ająca    łączna zb akcj   lic a i      w alna akcji inartość nom

Stan na dzień 31.12 021  .2 r.   
E ong  Wons                                               . L in        - - 
Maciej Micha              lik                            - - 
Michał Tatar  ek 100 szt. 1.  000 zł

P i aweł Sułeck - - 
Stan na 3 .20   dzie 1.12 20 r.ń   
E. Longin Wons                                                      31.770 szt. 3 . 0  17 77 zł

Maciej Michalik                                         5.0  szt. 00 50.000  zł

Michał Tatarek 2  7  szt. 16 35 2. 7.  16 350 zł

Paweł Sułecki 7.729 szt. 77.290  zł

Nota . WYNAGRODZENIE KLUCZOW  KIEROWNICZEJ 50 YCH CZ RY ŁONKÓW KAD

 
Wynagrodzenie r    c nkom Za wynagrod iz zen e , z tytułu umowy o za ządzanie wypłacone lub należne zło rządu ora
Rady Nadzor ; czej Spółki
 
 
 rok za  kończony 

31 20.12. 21  r.
r  zon  ok zako y ńc

31.12.2020  r.
   
Zarząd 790 687 
Krótkoterminowe wynagrodzenia narzu  i ty 790 6  87
Świadczenia po okresie zatrudnienia   
Ś z tytułu ro iązwiadczenia zw ania stosunku pracy   
Rada Na  dzorcza 430 4  25
Krótkoterminowe wynagrodzenia i narzuty 430 425 
   

Razem 1 220 1 112   

   

 
Wynagro nal ym cz om g wnej kadry kierowniczej ub dzenie wypłacone l eżne pozostał łonk łó
 
 rok zako  ńczony

31.12. 21  20 r.
rok zakończony  

31 2020.12.   r.
   
Krótk we świadcotermino zenia pracowni ( nagrodzenia i narzuty) cze wy 939 998 
N rody jub us  ag ile zowe 29 48 
Świadczenia po okresie zatrudnienia - - 
Świa tuł ozwiązadczenia z ty u r nia stosunku pracy   
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Łączna łac go głównej kadkwota wynagrodzenia wyp one rze kierowni ej cz
(  u i dy Nadzorczej) z Rawyjątkiem członków Zarząd

968 1 046 
   

 
Ż zenia nie została wypłacona w formiadna  wynagrodczęść e a ani opcji na akc . kcji je
 
W 2021r (oraz w 20 r.) du RAFAMET S.A. iadania w Radzie Nadzorczej Odlew  . 20 niczłonkowie Zarzą z tytułu zas
R  Sp. z o.o. oraz z ty u nienia funkcji w Zar ie Pafamet tu OREBA Machin o  S  z o.o. nie pobiera  e To ls p. lił peł ządz żadnych 
wynagrod nia. ze

Nota 51. WY ENIE P MIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANAGRODZ OD NIA 
FINANSOWEGO 

 
Wynagrod ie podmiotu uprawnionego do b an  s  finansowych.  tys.  zen ad ia /wprawozdań zł  netto/

 

 2021  r. 2020  r.

Bada o nie cznegro sprawozdania finansowego 26  ,0 22,0 

Przegl  rawozdania nanso  sp fi wegoąd 14,0 13,0 

U o sługi doradztwa podatkoweg - - 

Pozostałe usługi 16,0 - 

R  azem 56,0 35,0 

 
• Um Y owa z dni 10.06.  r. zawarta z UHa 2021 ECA Audyt ani  o iedzial  Sp .   cz dpow no .kspółką Spółka z ogr oną ścią

( -377 Warsza , ul. A na wykonanie przegl ocznego 01 wa 31 ) Połczyńska ądu śródr skróconego sprawozdania 
finansowego RAFAMET S drocznego skonsolidowanego spr zdania finansoawo.A. oraz śró wego na dzień 
30 2021 dz ow.06.  , 30.06.2022   o z na r. r. ra ie tk ego sprawozdania finansowego ń 30.06.2023  i badania jednosr.
RAFAME S.A. oraz s nsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022 oraz 2023. T ko
 

• Umowa z dni 18.05.  r. zawarta z A Audyt ka z ogranicz  o iedzialno  Sp .   a 2021 EC dpow .kspółką UHY Spół oną ścią
(01- 7 rszawa, ul. A) na wykonanie gi atestacyjnej  ocena sprawozdania o 37 Wa a 31Połczyńsk usłu –
wynagrodzeniach. 
 

• Umowa z dni .09.  r. zawarta z A Audyt  o iedzialno  Sp.k.   a 21 2021 EC dpowspółką UHY Spółka z ograniczoną ścią
( -377 Warszawa, ul. A) na wyk ie j  potwierdzenie rozlic  01 a 31 onanPołczyńsk usługi atestacyjne – zeń księgowych
kosztów kontraktów. 
 

• Umowa z dni .06.  r. zawarta z A Audyt  o iedzialno  .   a 05 2019 EC dpow Sp.kspółką UHY Spółka z ograniczoną ścią
( -377 Warszawa, ul. A) na konanie przegl ro ozdania 01 31 wy czPołczyńska ądu śród nego skróconego spraw
finansowego RAFAMET S drocznego skonsoli anego spr zdania finansodow awo.A. oraz śró wego na dzień 
30.06.   oraz na dzie 20  i badania jed ego sprawozdania finansowego RAFAME S.A. 2019 r. r. nos owtk T ń 30.06.20
oraz skons idowanego spraw dania finansowego za rok 20  oraz 2020. ol oz 19

 

N a 52. ZATRUDNIENIE ot

Przec n tru ienie w etatach e za dnięt

 01-12.2021  r. 01 20-12.20   r.

Pracownicy umy  słowi 167 168 
Pracownicy fizyczni 187 187 
 RAZEM  354 355 
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Nota 53. OWY L SINGU ERACYJNEGO UM EA OP

W S ce wszy kie umowy leasingu zaklasyfikowano jako lea ng finansowy. st sipół

 

No Y ta 54 SPRAW. DOWE SĄ

W ok raportem  ierzyte ci tym on lnresie obję Emitent nie był str ą postępowań dotyczących  zobowiązań albo w oś
toczących się rzed sądem właś stępo ż p , organem ciwym dla po wania arbitra owego i organem administracji publicznej, 
których wartość st nowiła kapitałów łaa by co n  10% aj ejmni  w snych Emitenta.  
 

Nota 55. RO ICZENIA PODATKOWE ZL
 
Rozliczenia podatkowe oraz i  o ci e regula om (na przy  sprawy celne czy nne bs cjzary działalnoś podlegając kład
dewizowe) mogą być prz są do nakładanó tóedmiotem kontroli orga w administracyjnych, k re u nio  praw ne nia wysokich 
kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Pol owanie w sce powoduje występ
obow przep   niejasno ci  i niesp z i co  do  interpretacji isach jn ach,  iązujący   ch ś ó ości.  C ęsto  występujące  różnice  w  opin
pr prawnej zepis  atkowych z h, jak i pompod arów ówno wewnątrz organów państwowyc iędzy organami państwowymi 
i zeds  powstawanie w niep ci i konflikt  Zjawisk te powodpr iors obs ewn a o ięb twami, powodują zaró oś ów. ują, że ryzyk
podatkowe w Polsce j t zn e tnie  le w krajach o b dziej roes is ce zwyk aracząco wyższ niż ją zwiniętym systemie 
p atkowym. Rozliczenia podatko edmiote ntroli przez okre t, pocz zy od  roku, od m ko ws kowe mogą być prz s pięciu la ą ńca
w k ym nast ata podatku.  W wyniku  przeprowadzany   kontroli dotychczasow rozl nia podatkowe pi ch e  iczetór ą ła  zapł
Spółk gą zostać powiększone o doda wiązi mo tkowe zobo ania podatkowe. 
 
 
Nota 56 W COVID KI. . NA WPŁY DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁ
 
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawi okresie 2020-2021 ły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W 
kolejne mutacje wirusa rozprzestrzeni  widoczny. ały się na całym świecie a jego negatywny wpływ na gospodarkę był  
Kierownictwo Spółki uważa dnak tę sytuację za zdarzenie, które nie je powoduje korekt w sprawozdaniu finansowym 
Emitenta  za rok 2021 2  stan  pandemiczny przyjmuje . Jednakże  z uwagi  na przeciągający się również  na rok  202
„COVID 19” jako zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowyc ujawnień. -  h  
 
W aktualnej e  najisto iejsze k e y i to trudne do oc ni tn weste Spółki ie, któr będą dotyczyły najbliższej prz szłośc
przewid ia cyzje part wych w za  ienia tuacji rynkowej.  zen de lo znie zm synerów hand leżności od dynamic jącej się 
W ucha os d taw następstwie międzyna o łańc przerywania  przez VID-1CO 9 rodoweg mogą wys ąpić przerwy w t
dostawach w ych z preferowanych nk i trud i w utrzym iu rytmu pracy maszyn i ludz   os ry w an i.towaró iągaln ó nośc
 
W 202 191 odnotowano k  ia koronawirusem SARS-CoV-2 (chorob VID-a CO ) ilka przypadków zarażen wśród 
pracownik   c odzin. i oraz onów Spółk zł ów ich r
 
W 2022 tj. w okresie COVID-19, rynek przemy lszym wzrostem cen, trudnymi dasłowy będzie charakteryzował się 
warunkami finansowymi potencjalnych dostaw, brakiem gwarancji ich terminowości. Więk y niż COVID 19 wpływ  sz -
na opi ne tendencje i t  sytuacja w Ukrainie w nas  na ten kraj Rosji. sa rendy będzie miała (ma już obecnie) tępstwie agresji
Wpływ tych wydarzeń GK RAFAMET opisujemy w rozdziale następnym. na  
 
Sygnały dochodzące z rynków  zagranicznych or krajowego wskazują  na ą poprawę związanej  z az  pewn  sytuacji 
COVID-19, jednak sytuacja polityczno-gospodarcza w Ukrainie powo a stabilnego wzrostu rynku duje, że perspektyw
sprzedaży obrabiarek ciężkich na świecie jest wątpliwa. Dlatego uważamy, że rok 202 ę2 b dzie okresem trudnym w 
aspek e precyzyjnego l ludzkich oraz selekcjonowa  ci okowania zdolności produkcyjnych i nia wypłacalnych płatników. 
Obawy o  i pojawienie się jeszcze silniejszych  zjawisk kryzysowych w branży niż w roku ubiegłym są uzasadnione
dotyczą światowej. Sytuacja może wzmagać walkę cenową pomiędzy firmami konkurującymi gospodarki  ta dodatkowo  
o spadaj  ące wolumeny zamówień, co z kolei musi powodować spadek rentowności wyrobów.  
 
Emitent w swoich działaniach handlowych na rynkach międzynarodowych rzysta z usług pośredników ko handlowych i 
lokal  handlowych na nych agentów, zatem potencjalnym czynnikiem ryzyka jest nietrafny dobór agentów
obsługiwanym rynku i ewentualne konsekwencje w zakresie skutecznego konkurowania na danym rynku. Zamknięcie 
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lub ogran dzi -iczenia swobodnego przepływu towarów i lu w następstwie COVID 19 może powodować przedkładanie 
przez klientów lokalnych dostaw nad zagranicznymi na wybranych rynkach sprzedaży obrabiarek. 
 
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka RAFAMET S.A nie odczuła istotnego, bezpośredniego wpł . ywu 
skutków pandemii na jej działalność operacyjną i sytuację finansowąumiarkowany na . 
 
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie zidentyfikowała ograniczeń w zakresie realizowania 
bieżących płatnoś oraz posiada dostępne różne źródła finan nia zapewniające płynność finansową. ci sowa  
 
Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie ie wypełnić wszystkich warunków umów kredytowych (covenants). Wpływ w stan
COVID-1 liwo en dna9 na moż ść uzyskania uzgodnionych z bankami kow antów jest negatywny, je k należy przyjąć, iż 
banki finan - strzegsujące gospodarkę w okresie „kryzysu COVID 19” odstąpią od prze ania tych reguł. Powyższy czynnik 
może mieć jednak negatywny wpływ na działalność, ację finansową oraz osiągane wyniki.sytu  
 
Ryz   kokowe zmiany kursowe na przestrzeni roku 2022 ykiem zewnętrznym, na które Spółka nie ma wpływu mogą być s
związane  z  napię gospodarki  światowej  w  następstwie  skutków  wywoływanych  ciami  COVID-19  oraz  przerwania 
łańcucha dostaw pomiędzy kooperującymi firmam oże powodować duże i. M to wah w ania waluty ajow  kr ej
poszc 2. zególnych miesiącach roku 202
 
Plan rzeczowo  finansowy a 2022 jako rezultat      – Spółki n rok będzie ulegał stałym zmianom również wpływu
COVID-   poszc obsz i finansowej firmy na przestrzeni c ku 2 2 jest 19 na 02zególne ary życia. Utrzymanie płynnośc ałego ro
nadrzędnym, celem zarządczym firmy w dobie COVID ma pomóc w utrzyma-19. Jego realizacja niu miejsc pracy oraz 
zdolności produkcyjnych firmy oraz sprzyjać rozwo S.A. w długim okresie.jowi RAFAMET  
 
Z uwagi na bra ania czasu trwania obecnej sytuacji oraz k możliwości oszacow dalszego jej rozwoju, a także z uwagi na 
nieprzewidywa  lność czynników zewnętrznych, w tym w zakresie zmian o charakterze prawnym, Zarząd RAFAMET
S.A. nie wy  s pandemii  w na przestrzeni roku 2022. klucza wystąpienia negatywnych kutków 
 
 
Nota 57 TUACJI POLITYCZNO  GOSPODARCZEJ .   WPŁYW SY – W UKRAINIE NA DZIAŁALNOŚĆ

SP                          ÓŁKI
 

Agresja militarna Rosji na Ukrain  02.2022 roku jest wydarzeniem tragicznym. Mamy ogromn  ę rozpoczęta w dniu 23. ą
trudność w chłod nia o tej skali oddział ość pod kątem jego wpływy na działalność w nej ocenie wydarze ywania na ludzk
roku 2022 S  . półki
 
W aktualnej ocenie Spółki najistotniejsze kwestie, które będą dotyczyły na ższej przyszłości to trudne dojbli  
przewidzenia decyzje partner biznesowych  k odniesieniu do planowanych inwestycji w ów – lientów Spółki 
maszynowych. Spodziewa  ny się, że nastąpi okres przesuwania decyzji inwestycyjnych w oczekiwaniu na poprawę 
sytuacji geopolitycznej. RAFAMET S.A. ma coroczni -50 pro  produkcyjno  handlowych, e otwartych około 40 jektów –
których większość wynika z realizowanych kontraktów (pozostałe  projekty to tzw. produkcja w toku przygotowywana 
wyprzedzająco pod przyszłe kontrakty). ilości realizowanych projektów powoduje konieczność Ograniczenie  s
dostosowania skali  prowa ucha dzonych działań do możliwości finansowych  Spółki. Obserwowane  wydłużanie łańc
dostaw w następstwie sytuacji geopolitycznej mogą wywoływać ów osiąg przerwy w dostawach towar alnych z 
preferowanych rynków przykładowo rynków wschodn jętych k(w tym ich ob onfliktem zbrojnym) a co za tym idzie 
mog   ytmu pracy maszyn i ludzi.  trą one wywoływać udności w utrzymaniu r
 
W  2022,  w  następstwie  sytuacji  w  U rynek  przemysłowy  będzie  ch teryzował  się  dalszymkrainie  arak ,  skokowym 
wzrostem cen, w tym przede wszystkim suro , trudnymi warunkami finansowymi potencjalnych dostaw, brakiem wców
gwarancji ich   terminowości. 
 
Sytuacja polityczno- tu rynku sprgospodarcza w Ukrainie powoduje, że perspektywa wzros zedaży obrabiarek ciężkich 
na wiecie  jest . Dlatego u trudnym  w aspekcie precyzyjnego ś mało realna ważamy, że  rok  2022  będzie  okresem 
lokowania zdolności pr raz selekcjonowania wypłacalnych płatników. Obawy o pojawienie sięodukcyjnych i ludzkich o  
jeszcze silniejszych  zjawisk kryzysowych w w pierwszym kwartale br. zasabranży niż są u dnione i dotyczą całej 
gospodarki  światowej.  Sytuacja  ta  dodatkowo  może wzmagać  walkę cenową  pomiędzy  firmami konkurującymi o 
spadające wolumeny zamówień, co z kolei m ć spadek rentowności wyrobów. usi powodowa   
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Emitent w swoich działania ynkach międzynarodowych korzysta z usług pośredników hach handlowych na r  ndlowych 
czy wspólnych podmiotów typu j.v. Emitent podjął decyzje o definitywnym wycofaniu się z wspólnego przedsięwzięc ia 
w ro  przez okres niemo  obecnie ale nie postaci spółki j.v. na rynku syjskim. Należy przyjąć, że żliwy do sprecyzowania
krótszy niż kil i Białorusi nie będzie realizowany. Zostały zerwane w inicjatywy Spółki dalsze ka lat eksport do Rosji 
negocjacje i uzgodnienia techniczne dotyczące planow ych przez stronę rosyjską i białoruską zakupóan  w obrabiarek 
podtorowych dla metra w Petersburgu oraz  Metra w Mińsku.
 
Militarna agresja rosyjska na Ukrainę powoduje, że przez okres niemożliwy do sprecyzowania obecnie ale nie krótszy 
niż kilka lat eksport d Ukrainy będzie niemożliwy, y że w przyszłości w ramach odbudowy Ukrainy o jednak wierzym  
będzie możliwy, w tym w odniesieniu przez ukraińskiego do przygotowywanego w 2021, a obecnie zaniechanego 
partnera biznesowego dużego projektu wyposażenia nowoprojektow ów kolejowych anego warsztatu naprawy wagon w 
tym kraju w obrabiarki produkcji RAFAMET Sytuacja gospodarcza i polityczna w U. krainie powoduje, że przesunięciu 
ulega  potencjalny  projekt    ego  warsztatu  naprawcze   na gorównież  wyposażenia  obrabiarkowego  nowoprojektowan
Łotwie oszło do częściowej likwidacji firmy z powodu zmian w strukturze , przy czym w tym przypadku d
właścicielskiej (udziały rosyjskie) .   
 
Utrata wyżej opisanych, potencjalnych zamówień nie wywołała obecnie skutków finansowych dla Emitenta, gdyż ły by
to przyszłe projekty, ie pozyskania nowych klientów jednak w przypadku n w miejsce tych planowanych utrudniona w 
stopniu  realiza a  F  cjznaczącym będzie Planów Rzeczowo – inansowych spółek GK RAFAMET w 2022 roku.
 
 
Istnieje ryzyko, że Spółka będzie w anie wypełnić wszystkich warunków umów kr ovenants). Wpływ  nie st edytowych (c
aktualnej sytuacji w Ukrainie  iana możliwość uzyskan uzgodnionych z bankami kowenantów jest negatywny, jednak 
należy przyjąć, iż banki finansujące gospodarkę w okr ałań h wpływu na esie dzi  militarnych w Ukrainie, w zakresie ic
bieżącą sytuację Spółki odstąpią od przestrzegania tych reguł. Powyższy czynnik może mieć jednak negatywny wpływ  
na działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 
 
Ryzykiem zewnę tóre Spółka nie ma pływu mogą być skokowe zmiatrznym, na k  w ny kursowe na przestrzeni roku 2022 
związane z napięciami gospodarki światowej w następstwie skutków wywoływanych agresją Rosji na Ukrainę. Może to 
powodować (co zostało już potwierdzone) duże waha w poszczególnycnia waluty krajowej w stosunku do EUR i USD h 
miesiącach roku 202 2. 
 
Plany rzeczowo  finansowe (PRF)  na 202 zie  – Spółki 2 rok będ ulegał stałym zmianom również jako rezultat wpływu 
wojny w Ukrainie  podarczego i  cie.  Utrzymanie gosna poszczególne obszary życia społecznego w kraju i na świe
płynności fin rzestrzeni całego roku będzie priorytetowe ma pomócansowej firmy na p  2 202 . Realizacja PRF 2022  w 
utrzymaniu miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych Spółki 
.   
Z uwagi na brak oszacowania czasu trwania obecnej sytuacji oraz dalszego jej rozwoj e z uwagi na możliwości u, a takż
nieprzewid  (eskalacja konfliktu militarnegywalność czynników zewnętrznych o) oraz innych zdarzeń  nadzwyczajnych 
Zarząd RAFAMET S.A. nie wyklucza wystąpieni h skutków a negatywnyc obecnej sytuacji geopolitycznej na 
funkcjonowanie oraz niki ekonomicz -finansowe   wy no Spółki w roku 2022. Możliwy jest również scenariusz, że Emitent 
zdo   zamierzenia planistyczne na rok 2022. Obecnie jednak ła przezwyciężyć obecną sytuację i zrealizują w dużej części 
nie jesteśmy w ować w wymiarze pienięż ci prognoz wartości sprzedaży czy wyniku netto z stanie oszac nym czy w posta
działalności gospodarczej. 
 
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania ikował ograniczeń w zakresie realizowania Emitent nie zidentyf
bieżących płatności or ostępne różne źródła wniające płynność finansową.az posiada d  nansowania zapefi    
 
Na dzień publikacji niniej półka RAFAMET S.A. nie odczuła wpływu skutków szego sprawozdania S innego sytuacji 
gospodarczo- no i .   politycznej w Ukrainie poza wyżej opisanymi na jej działal ść operacyjną i sytuację f nansową
 

                                                                                                                                                   
Nota 58 ZDARZENIA  IU LANSOWYM N  SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. . PO DN BI IE UJĘTE W
 
Dnia 10.02.200  ro  zosta dpisany z Bankiem PKO BP S.A. 2-515 Warszawa, ul. ska 15)aneks nr 11 do 22 ku (0ł po Puław
umowy kredytu w f mie limitu kredytowego wielocelowego w wyso  TPLN. Na mocy ninie go aneksu or jszekości 15.000
okres spłaty stał wy łużony do 15.02.2024 r został nie uległy zmianie.limitu zo d oku. Po e warun  edytowania ki kr  
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Dnia 2.202 r. zost  podpisany z bankiem  mBank S.A. (00- 0 Warszawa, ul. Prosta aneks nr 3 umowa o kredyt 25.0 95 18)  do ał  
obrotowy w soko ci 5.000 TPLN. Na mocy niniejszego  aneks ustalono nowy harmonogra pozost   ty kwoty kredytu wy u m doś ałej spła
w wysokości  płatna będ3.369,3 TPLN Pierwsza rata w kwocie 2.400 TPLN . zie do dnia 15.04.2022 r, ostatnia rata w kwocie 969,3 
TPLN płatna będzie ia  do dn  30.05.202  warunki umowy nie   2r. Pozostałe uległy zmianie.
 
Dnia 26 1.2022 roku z a zawarta u NIA Raf o.o. .0 ostał mowa pożyczki Emitenta z spółką zależną ODLEW amet spółka z 
na kwo  5  TPLN cona jed razowo do dnia 31.07.2023 r.00 no  r nie yczki Op ocentowa potę .Pożyczka zostanie spła ż zostało 
ustalone  w  oparciu  o  st   WIBOR1M  plus  mar . Zabezpieczenie  po yczki  stanowi  weksel  in  blanco  wraz  z  deklaracawkę ża  ż ją 
wekslową. 
 
Dnia 2 022 r. zost podpisana z bankiem  mBank ( -25.0 .2 S.A 00 95 180 Warszawa, ul. Prosta )  aneks nr 3 umowa o kredyt ała . 
obrotowy w wyso 5.000 TPLN z k  TPLN. . Na mocy niniejszego aneksu ustalono nowy termin ko 70ści tórej do spłaty pozostało 3.3 zł
spłaty kredytu upływając Pozostałe warunki umowy pozostały niezmienioney w dniu 30.05.2022r.  
 
Dnia 3.2022 roku zo a ta z amet s ka o.o. 01.0 st z ła zawarta umowa pożyczki Emiten spółką zależną ODLEWNIA Raf pół
na kw 2  TPLN. k norazowo do dnia 31.07.2000 23 r. Oprocento e yczki wani pootę Pożycz a zostanie spłacona jed ż zostało 
ustalone w oparciu o stawk  WIBOR1M plus ma . Zabezpiecz ie yczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaren po ac  ę rża ż ją wekslową
 
Dnia 28.02.2 2 roku zos awarta umowa po LEWNIA Rafamet s02 tała z życzki Emitenta z spółką zależną OD półka z o.o. 
na 466 TEUR. cona jednorazowo do dnia 31.07.2023 r. rocento nie  Op wakwotę Pożyczka zostanie spła pożyczki zostało 
ustalone  w  oparciu  o st   EURIBOR1M plus  mar a Zabezpieczenie  po yczki  stanowi weksel in  blanco  wraz z  deklaracawkę ż ż ją 
wekslową. 
 
Dnia .03.2022 r. zost podpisana z bankiem  mBank ( - 0 Warszawa, ul. Prosta umowa o kredyt obrotowy 07 S.A 00 95 18) w ała . 
wyso 1. 0. z . Oprocento nie kredytu zos ustaloko 63 wa ne w oparciu o st  WIB 1M plus ma  ORści ł tało awkę rża bankowa.
Okres kredytow  a w dniu 04 1.2023  Zabezpiecze  cesja wierzyt i z kontrakt w weksel in ania .0 r. el i upływ nie kredytu stanowią: nośc ó
b nco wraz z deklar . la acją wekslową
 
 
Dn DAia 03.2022r. na umowa z Tabor D i  typ U17. j  1 N, 25została podpisa ęb ca Spółka z o.o. na dostawę tokarki kołowe
w rzedmiotu umowy wynosi netto 4.497 tys. . Umowa przewiduje realizac  Pozos e taartość p zł ję zadania do 31.05.2023r. ł
zapisy ru . d waumowy nie odbiegają o nków rynkowych
 
 
Dnia 17.03.2022r. zosta umerycznie t rki okała podpisana umowa z VEXSI s.r.o.(Słowacja) na dostawę sterowanej n
kłowo uchwytowej do obróbki zestawów kołowych typ UBF 112N wartość przedmiotu umowy wynosi ne- , tto 817,2 tys. 
EUR. Umowa przewiduj 2.2023r. Pozos e zapisy 28.0 ta d e realizację zadania do ł umowy nie odbiegają o warunków 
rynkowych. 
 
 
Dnia .03.2022 r  zos  podpisany z iem BNP Paribas S.A. (01- 1 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16) ane  nr 23 oku Bank 21 kstał
25 do umowy o limit wierzyt dnia 29.07.2009r. Na podstawie aneksu l it wierzyt no ustalony na im elelności z ści został 
poziomie 12.5 TPLN, a okres wykorzystania limitu z ony  dnia 3.2023  Emitent mo00 do 22.0 r.ostał wydłuż że 
wykorzy przedmiotowy limit : nastywać 
 a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonani umowy, r ojmi oraz gwarancje mieszane; w a ęk
ramach obowi iane ancje do kwoty .50 TP  z sem w i nigwar 10 0 LN okre e ązującego limitu będą wystaw ażnośc
przekracz  24 mi  gw ancje do kwoty 3.500 TPLN ne z ost arającym esiące, natomia z będą wystawia kresem ważności 
powyżej sięc24 mie y, 
 b) kredyt w rachunku b o kwoty 2.000  w terminie do dnia 22 3.2023 ; oprocentowanie e  TPLN .0 r. kr dytu w ieżącym d
rachunk  o ustalone w opa IBOR  plus ma ankowa. 1Mu bieżącym został rciu o stawkę W rża b
c) kredyt odnawialny 1 do kwoty 5.000 TPLN oprocentowanie kredytu zosta o u alone w oparciu Ost R ł o stawkę WIB
1M plus marża bankowa, spł ż ytułu kredytów ę następowaładłata za u enia z t o ial ch, bdnaw ny dzie  z dnie z go
zaa ankceptowanym  przez  B k  ha onogramem  dot cym  finansowanych  kontrak niej   do rm niyczą tów,  jednak  nie  póź ż
22.0 .23 025 roku. 
d kredyt odnawialny 2 do kwoty 5.000 TPLN oprocentowanie kredytu sta o u alone w oparciu ) zo st R ł o stawkę WIBO
3 za enia z t u o ialnego, b dzie  z dnie z a dnaw goM plus marża bankowa, spłat dłuż ytułu kredyt ę następowała
zaakceptowanym przez B k ha onogramem  w 33  an rm ratach miesięcznych .
 
 
Po dacie bilansu nie wy ne istotne zdarzeni w na nik nsowy ki. wy finastąpiły in a mające wpły Spół
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