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Rada Nadzorczadokona}awyborubiegłegorewidetrtado zbadaniasprawozdania
flnansowego Spółkiza rok 2013 uchwaląNr 53NI]U20I3 z dnia 4 czerwca20|3 r' (podjętąw tlybie
korespondencyjnym)'
Badanieobowiązkowychsprawozdń finarrsowychSpółkipowierzone
zostałofirmieBDo Sp. z o.o'z siedzibąwWarszawie.nr ewidencjiKIBR 3355.
1' RadaNadzorczastwierdza,żew 2013r. spółkaosiągnęła
ze swojejdziałahości
zysk net.
to w kwocie2.014tys.f.
2. Poziom osiągniętęgo
zysku nettojest niższyod wyniku roku poprzedniego
o 55%.Rezul.
tatwypracowanypŹez spółkęcharakteryzuje
się wielkością
macznie niższąod założonej
w P|anietecbniczno-ekonomicznyn
na rok 20l3 (kwota4.500tys.zl, czyli o około55%).
Prognozyvuynikówza 2013 r' nie zostałyopublikowane,podczasposiedzeńRady Nad-

odnośnie
trudzorczejZarządinformortałczłoŃów olganuo sq'oichprzewidyu,aniach
nościosiągnięciawyników w stosunkudo przyjętegoplanu.analizo$'ał
takżeniekorzystny wpłyrvbrakukontraktacjii niektórychwplywów ze sprzedaiyoraz zmienności
i nii czaso''\''o
zabezskich kursó*'walut'Ryzyko kursorveb1.łoprzez Zarzqdmonitorowane
pieczane,W},cena
kontraktówdługotermino\\ych
zawierarozliczeniekursów krzyżowych
parrvalutw jakich byłybądźbędąroziiczaneumowyzawartez kontrahentami.
Nadmienić
budżefu,zostałuz,Yskany
należy'że agregatnettoZnaczącoodbiegającyod załoźonego
przy niewieleniższychprzychodachco rok \ł'cześniej.
Możnaocenić,żemarżowość.
n mo bardzoniekorzystnychurvarunkort,ań
makroekonomicznych
i biznesowychrv sektorze. rł'którymdziałaSpółka.zostałautrz)nana na relatywniedobrympoziomie'jednak
jeszcze od wvznaczonychcelórv. ZdaniemRady pozlt.alato poz).tywnie
odbiegającym
\\,dostosowaniu
posiadanychprzez
ocenićsprarvności
zarządzar,ia
spółkąi umiejętności
nią zasobórvdo s}tuacjirynkowejsegmentu.
w którym SpółkaoperujeoIaZs}tuacjimakoekonornicznej
.
Is|otnymielementamidziałańgospodalczychSpółkiw 20l3 roku były:
. rozrvójrynkórr.sprzedaŹyw sltuacji ograniczeniarynlr.uB2B spowodowanego
ogó1nośrviatorvą
s1tuacją kryzvsorłą
. rac1onalizac1a
polityki inzarządzania
finansamiSpółkiw kontekście
konserB.at}.wnej
st).tucjifinansujących
podt]:lioty
gospodarcze
oraz występującym
silnymumocnrenrem
złotęgo
wobęckosz}.kawalut.w którychSpółkarozliczaswojekontrakq',
r plowadzeniedziałańnakierowan'vch
na sanacjęspółki zaleaej i doprowadzeniedo
uzyskaniapŹez nią trrvałej
zdolności
do funtricjonowania
na ryntu' w tym finanso\ł'anie ZespofuodlervniRĄFAMET Sp. z o'o' orazBybór Zarządutegopodmjotu.
. slałeutwierdzaniesilnejpozycji rynko*'ejploducentaobrabiarekw krajui na srtiecie
oraz rczszetzan]e
ofertyproduktorvej,
co znajdujeodzrtierciedlenie
w za\,vańych
kontraktach,
. kontynuacjabudowynajrviększej
w histolii spółki maszynydla tureckiegokontrahenta _ 1irmyAKDAS. PŹedmiotemumowyjest dostau.aprzez Spółkętokalko-frezarki
karuzelowejtypu KCI 500/800N oraz tokarko-frezarkikaruzelowejtypu KDC
800/1300N' wraz z prz1laleŻlvmido rnaszynakcesoriamii \qposażeniem'Łącz1a
wartość
prfedmiotuumorryrrynosi5'300.000.00
EUR. tj. 2l ' 128.980.00
zł.

zostało
4. Rada Nadzorczastwierdza,żesprawozdanie
finansoweza 2013 r' sporządzone
praprzez ZarządSpólki w ustalonyrnprzepisaniterminiei zgodniez obowia3ującym
Fjnan.
wem, w tym ziłłaszczaz Międfynalodow]'mistandardamiSpnwozdawczości
sowejna podstawiedecyzjiWZArł 76/l/05z dnia 17 czerwca2005r.
5 . Sprawozdanie|rnansowesporządzone
zostałowe wszystkichistotnychaspektachfgodnie z zasadamirachunkowości,
wynikającymiz MiędzynarodowychStandardówRachuŃowości(MSR)' MiędzynarodowychStandardówSprarvozdawczości
Finansowej
(MssF)' a takżęna podstart'ie
prawidłowo
prowadzonych
ksiągrachuŃowych.
Popra\łność
sporządzeniasprawozdań'ich zgodnościz księgamirachuŃow;mi, dokumentamii stanemfaktycznymnie budzi fastrfeżeń'co fnalafłoswojepotwierdzenie
w poz}'t)v.nej
opinii i raporciebiegłegorewidenta'

7. Kluczowym biegłymrewidentemprzeprowadzającym
badaniebyłaPani GlażynaMawpisanana listę biegĘchrewidentówpod numerem9375' Biegli re\ł/idenci
doślanka
konali badania sprawozdaniaf1nansowegoSpółki oraz badaniasptawozdalia Zarządttz
działalności
Spółki zgodniez obowiązującymiprzepisami'szczegóInieUstawy o.arewjdentaw}.danymiprzez
chunkowości'
oraznormamiwykon1waniazawodubiegłego
Klajową Radę Biegłych Rewidentów' Komitet Aud}.tuRady Nadzorczej Fabryki obrafibiarekRĄFAMET S'A. spotkałsię z bieg\m rewidentembadającymsprawozdania
nansoweSpółkiza 2013r', podczasposiędzeniaw dniu 28 marca2014 r., celemomówienia danychi informacjizalt'artychzarórvnow dokumentach
Spółki,jak i rt opinii i
rapoIciebiegłego
le\ł'identa'

8' Bilarrssporządzonyna dzień 31.12'2013r' po stroniealt1rvów i pasywów wykazuje
większąod roku poprzedzającego
sumęw wysokości154.386tys' zł'tj' \ł'ieikość
o około fo/o.

Na kwotętę po stlonięakt}avówskładają5ię:
_ Akt}.watlwałe

64.645tys.zł

-

89..74Itys.zł

Attywa ob.otowe

Po stonie pas}.wówźródłamifinansowaniasą:

_ Kapitałwłasny

90-615tys.zł

_ Zobowiązaniai rezenY na zobowiązania

63'77I Ęs. zł

gospodarczej
4.511Ęs. zł,
9' Wynik z działalności
zamykasię zyskiemnettow wysokości
z tego:
'

.

Na spŹed.rŹy
blutto

+ 19.369Ęs. zł

Na działalności
operacyjnej

+

2.682tys.zł

Zysk przedopodatkowaniem

+

2.1'I1tys.zl

Informacjadodatkowa:

Dane podanew bformacji doda&owejstanowiączęść
opisowąbilansu,są wiarygodnei
uzupełniają
informacjędla potzeb sporządzenia
rachuntuz pŹeplywu śIodkówpieniężnych.
.

Rachunekprzepływówpieniężnych:

Stan początko\łyśrodkówpieniężnychzwiększonyo saldo przepb.wówjest fgodny ze
stanemśIodkówpienięznychwykazanychw bilansie:
_ s1anpoczątkowy

.

2'498Ęs' zł

Saldoprzep\.wówpieniężnych

-I.290tys.ń

Stankońcowy

1.190 Ęs- zł

Zestawieniezmianw kapitalewłasnym(wg MSSF)|

stan początkowy kapitałów własnychpo korektaclrjest zgodny ze stanemkapitafu wła.
snegowykazanymw bilansie:
Stanpoczątkowy

89'798tys.zł

_ Stanna koniecokesu

90.615tys.zł

10. Zalząd spółki FabrykaobrabiarekRAFAMET s'A' w osobachPanów:E' Longinawotrsa
i Macieja Michalika,sporządziłi przedstawił
Radzie Nadzorczejsplawozdanief działalnościjednostkiza ol.:resod 0l.01.2013r. do 3| '|2.2013r' W dokumenciezawańo opis
zdarzeń gospodalczychi działń Zarządu w c-elupoprawy fuŃcjonowania Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej Splawozdanieto zostałosporządzoneprawidło,łło,
a działariaZatządu nie budzązastrzeżeń'

posiadanymiśrodka1 1 . w roku oblotowym2013ZarządSpółkiprawidłowogospodarował
operacyjnejSpółki.PŹychody linansowe
mi finansowymipozyskanymiz działalności
m.in.poprzezodport'iednią
alokacjęśrodkówfinansowychzostałyosiągnięte

t 2 . Spółkaw dniu 10 lipca 2013r. podpisała
z bankiemRaiffeisenBank PolskaS.A' (00-549
Warszawa, ul. Piękm 20) aneks nr 8 do umowy o limit lvierz)telnościz dnia
i wynosi 16.000.000'00
29.07'2009r.Dotychczasowak$'otalimitu uległapodwyższeniu
PLN. Środki te spółka możew).koŻysq.waćna uzyskaniegwarancji:przetargowych,
zwrofu zaliczki' dobregołykonania umowy, rękojmi oraz gwarancjimieszanych w
r.)oraz4.000.000'00
PLN jako ked).t
wysokości
do 12.000.000'00
PLN (do29.12'2017
w rachunJ<u
bieżącym(do31 lipca 20l4 I.)'
Spółkaw dniu 29 maja 2013 r. podpisałaz ba,lrkiemHSBC Bank Polska s'A' (00-693
walszawa' ul. Marszałkowska89) aneks nr 8 do umowy o linię gwarancjiz dnia
14.10.2009
r. Przedmiotemumo\łyjestudzielenielinii gwarancyjnej
do wysokości
określonego
limitu 4.000'000,00EIIR' Środki te SpollG możewykoŹyst}waćna uzyskarrie
gwalancji:przetalgowych,zwrotu zaliczki' dobregowykonaniaumowy, rękojmi oraz
gwarancjimieszanych.Dostępność
limitu zostałaokeślonana dzień 30.05.20l4r.
publiczno.
1 1 . stwięrdzono,iż kwestieprzychodówi kosztów linansowychoraz należności
plawnychzostaływ pełniprzedstawione
i omówionew przedstawionynsplawozdaniu'
t 4 . Rada Nadzolcza poz}'t}.\\'Tlie
oceniłaprzedstawionejej sprawozda:rieZatządl z dzia|a|finansoweza 2013 r' Biegłyrewidentwydał
nościSpółkiw 2013 r' oraz sprarvozdanie
opinii i raopiniępoz}tywnąa RadaNadzolczanie ma zastzeżeńco do prawidłowości
ponu.

się z wnioskiemZarząduo przeznaczenie
zysku nęttov/ }\ry15. RadaNadzorczazapoznała
2.014tys.złna następujący
cel:
sokości
.

na kapitałzapaso$Jkwotę2'014tys.uł.

Rada Nadzorcza przyjęłado rt.iadomości
uzasadnienjezawaltę wę wniosku

części
zysku nettoza Iok obroto\ły20l3 w wyRadaNadzorczaproponujeprzeznaczenie
sokości
647.805,15zł na wpłatę d}.widendy
dla akcjonańuszy,tj. 0,l5 złnajednąakcję.
Rada Nadzorcza uwzględniławniosek zwią3ków zawodowych działających
Jędnocześnie
w MFAMET

s'A. i zaploponowałaprzeanaczelie kwoty 50.000,00 zł rn Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych.
1 6 . RadaNadzorczastwierdziła,
iż przedstawione
sprawozdania
ściśle
korespondują
z hfor.
macjami przedstawiollytiprzezfaJ7ąd sukcesyunie w trakcie roku obrotowego.w toku
Iozpatrywaniaprzedstawionychdokumentów Zarząd Spółki udzie|al odpowiedzi i wyjaśnieńna p1tania zadawarteptzez cńottków Rady odnośnieposzczególnych pozycji ujętych w sprawozdaniach.

1 7 . Rada Nadzorcza zapoznałasię z rapoltem Komitetu Audytu dotyczącympodsumowania
roku obrotowego
2013.
1 8 . Rada Nadzorcza po przeprowadzeniubadaniasprawozdaniaZarządu z dziatalnościSpótki oraz sprawozdaniafinansowegoFabryki ObrabiarekRAFAMET S.A. za 2013 r. pozytywnie ocenia i rekomendujedo zatwięrdzenia Zwyczajrteml Walnemu Zgromadzeniu
przędstawione
przez spółkę w dokumenty.
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