Ocena Rady Nadzorczej
z badania sprawozdLaiL zarządu z dzialalności Spółki
oraz sprawozdania linansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET

SA za 2014 r.

Niniejszaocenastanowiw1pełnienie
obowiązkówRady Nadzorczejwynikającychz Kodeksu
Spótek HandJowychArt. 382 $ 3.
Podstawęocenystanowią
Sprawozdanie Zatądu z dzia|allości Spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET

S.A. w

2014r.,
-

Wprowadzeniedo sprawozdania
frnansowego
za 2014r.

-

Bilans na dzień 31.12.201'4
t.'
Rachunek
zyskówi stat za okes od 1.01'2014
r. do 3l ' l2'20l4 r''

.

Zestawieniaznian w kapitalęwłasnynza 20l4 r.'
pieniężnych
Rachunekprzepły''vów
za okresod 1.0l.2014r' do 3 l.12'20l4 r.'

-

Dodatkoweinformacjei objaśnienia,
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Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprarvozdania
finansowegospółki za rok 2014 uchrvałąNr 20llX/2014 z dnia 28'05.2014r. Badanie
obowiązkotychsprawozdańfinansow;.ch
SpółkipowierzonezostałofirmieBDo Sp. z o'o' z
siedzibąwWarszawie.nr ewidencjiKIBR 3355.
że w 2014 r' Spólka osiągnęła
ze swojejdziałalności
zysk
i. Rada Nadzorczast\ł'ierdza.
nettow kwocie76ó tys.zł.
f. Poz|omosiągniętego
zysku nettojest niższyod wyniku roku poprzedniegoo 62% (rok
wcześniej
zanotowanospadeko 55o/o,
co wskaztrjena niekorz)stnątendęncję).
Ręzu]tat
w
wyplacowanyprzez spółkęcharakteryzuje
się wielkością
znacznięniższąod Założonej
Planie techrriczno-ekonomicznym
na lok 2014.Prognozywyików za 2014I' nie zostĄv

z4-

1

podczasposiedzeńRady NadzorczejZatządinformował
opublikowane,
CzłoŃów organu
o swoicb przewidywaniachodnośnietrudnościosiągnięciawyników w stosunkudo
przyjętegoPlanu' analizowałrównieŹ niekorzystny wpłyrvbraku kontraktacjii nięktórych
ręływórv ze sprzedazy.Podczas biężącegoomawiania wyników Spółki w okesie
sprawozdawcz}rm
monito.owanozmienność
i niski kurs walut. Ryzyko kursowebyło
pfzęz

zarząd

analizowane i

czasowo

zabezpieczane' wycena

kontraktów

długoteminoĘych
zawierarozliczeniekursów kzyżowychpal walutw jakich byłybądź
będąrozliczane umowy zawartez kontrahentami.Wynik netto znacząco odbiegającyod
założonegobudżefu,zostałuzyskany plzy ponad flyo nizszych przychodachw stosuŃu
do uzyskanychrok wcześniej.
Mażowośó,mimo bardzo niekorzystnychuwalunkowań
mal<roekonomicznych
i biznesolrych w sektorze w którym działa Spółka, została
utrzymanana rclaty*Tliestałympoziomie.W opinii Rady pozwalato poz}tyvmieocenić
sprawnościzarządzania Spółką i umiejętnościdostosowaniu posiadanych przez nią
zasobów do s1tuacji rynkowej s€ g mentu' w którym Spółka operuje oraz s}tuacji
malsoekonomicznei.
Istotnymielementami
działańgospodarczych
Spółkiw 2014roku były:
l

utrzymaniei działaniawspierającerozwój ryŃów sprzedażyw s}'tuacjiograniczenia
przedłużającą
się ogólnoświatową
sytuacjąekonomiczną
rynkuB2B spowodowanego

.

ncjonalizacja zarządzaniafinansami Spółki w kontekściezmniejszonej ilości
zamówień i

polityki insqtucji finansujących podmioty gospodarcze oraz

\ł}stępującymperiodycznie umocnięniem złotegowobec koszyka walut w których
Spółkaroz|iczaswojekontrakty,
.

doplowadzeniędo uzyskaniaprzez Zespól odlewni RAFAMET Sp' z o.o. trwałej
zdolności
do fuŃcjonowaniana lynku' w tym linansorvanie
spółkizależnej,

.

stałeutwierdzaniesilnejpozycji rynkowejproducenta
obrabiarekr:r.kajui na świecie
oraz rozszerzanieofeńy produkowej,

.

poszeżeniemożliwości
produkcyjnychspółkipoprzezinwestycjew aktywatrwałebudowa nowej hali montazu' która umozliwi wejściew nowe segn]entyrynku
(maszynyo rviększychgabar-rtach).

4 . Rada Nadzorczastwieldza'żesplawozdanięfinansoweza 2014 r. sporządzone
zostało
ptzez zaŻąd Spółki w ustalonymprzepisamiterminiei zgodnie z obowiązującym

4,'-z

prawem. w t'"m zwłaszcza z Międzynalodow},mi standardami sprawozdawczości
Finansowejna podstawiedecyzji WZA nr l6/1105z dnia I'1 czetwca2005 r.
5. Sprawozdaniefinansowe sporządzonęzostałowe wszystkich istotnych aspektach
zgodniez zasadamirachuŃowości,wynikającymiz Międzynarodowychstandardów
Rachunkowości (MsR)'

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Finansowej (MSSF)' a takŹe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachuŃowych.
6' Poprawnośćsporządzenia sprawozdań' ich zgodnościz kięgami rachunkovymi,
dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzei'eń' co znalazło swoje
potwierdzenie
w poz}'t1"lmej
opinii i raporciębięgłęgo
rewidenta.

7. Kluczowym biegtym rewidentemprzeprowadzając}'m
badanie była Pani GraŹyna
Maślankawpisanana listę biegłychrewidentówpod nlrmerem9375' BiegJi rewidenci
dokonali badaniasprawozdaniafinansowegoSpółki oraz badaniasprawozdaniazarządu
z działalności
Spółki zgodnie z obowiązującymiprzepisami,szczególnieUstaqy o
rachunkowości,orŻV notmŹlmi wykon}'\łaniazawodu biegłegorewidenta \łydanymi
plzez Knjową Radę Biegłych Rewidentów' Rada Nadzorcza Fabryki obrabiarek
RAFAMET

s'A. spotkałasię z biegłym rewidentembadającym sprawozdania

titunsowe Spółki za 2014 |. podczasposiedzeniaw dniu 21 kwiętnia2015 r', celem
omówięnia danych i informacjizawaItychzalówno w dokumęntachSpólki' jak i w
opinii i rapolciebiegłegoręwidenta.

8. Bilans sporządzonyna dzień 3|'|2.2014 r' po stronieaktywów i pasywórvwykazuje
sumę w wysokości149.945 rys, zł' tj. więlkośćmniejszą od wańości roku
popEedzającego
o około37o.
Na kwotętę po stronieaktywówsk]adają5ię;
. Aktywa tlwałę

8l.635 tys.zł

- Aktywa oblotowe

ó8.310tys' zł

Po stroniepasywówzód|ami |Lnansowania
są

- Kapitałwłasny

90'519tys' zł

- Zobowiązaniai rezerwyna zobowiąfarfa

59.426f!s. zł

.166
gospodarczej
9' W1nik z działalności
zamykasię zyskiemnettow wysokości
tys' zł' z
tegol

.

- Na spŻedaiybrutto

+

l7.88l tys.zł

- Na działalności
opemcyjnej

+

1'826tys.zł

- Zyskpzed opodatkowaniem

+

1'051tys.zł

Infomlacjadodatkowa:
Dane podane\ł,informacjidodatkowejstanowiączęść
opisowąbilansu'są wiarygodnei
uzupełniają informację dla potrzeb sporządzenia lachuŃu

f przępb.ilu śIodkó.$'

pienięZnych.
.

Rachunękprzępb.wó\ł,pieniężnych
Stan początkowyśrodkówpieniężnychzwiększonyo saldo przępb.ivówjest zgodnyfe
stanemśIodków
pieniężnych
w)'kazanych
w bilansieI
. stanpoczaJko\ły
- saldo przepł}.lvów
pieniężnych

1.190tys.zł
1.158tys.zł

w tym zmiana stanuśrcdkówz t}.tufu
różnickwsowych
- Stankońcowy
.

- 197tys'ń
2.15l tys. zł

Zestawieniezmianw kapitalewłasnym(1Ą,g
MSSF):
Stan początkowykapitałówwłasnychpo korektachjęst zgodny ze stanemkapitafu
własnego
wykazanymw bilansie:
- Stanpoczątkowy

90.615tys' zł

- stannakoniecokesu

90'519tys.fł

l0' ZarządSpółkiFabrykaobrabiarekRAFAMET S.A' \ł/osobachPanów:LonginaE' wonsa
i Macieja Michalika' sporządziłi pżedstawiłRadzie Nadzorczej Sprawozdaniez
jednostkiza okes od 01.01'2014
działalności
r. do 31.12'2014
r. w dokumencie
zawańo
opis zdażeń gospodalc?'ychi działanZaftądu w celu poprawy funkcjonowaniaSpółki. W

ocenie Rady Nadzorcfej Sprawozdanieto zostałospożądzoneprawidłowoa działania
ZŃząd! tie bnd7'ązastrzei.eń.
11.w loku oblotowym 2014 Zatząd Spółki prawidłowogospodarowałposiadanymi
operacyjnejSpółki. Przychody
środkamifiDansowymipozyskan).rniz dźałalności
alokacjęśrodkówfinansowych.
finansort'e
zostałyosiągnięte
m'in.poprzezodpowiednią
12' Spółkaw dniu 2 lutego2014 r. podpisałaz bankiemPKo BP S.A. Arreksm 6 z dnia
12.02.f01.4
I. do umo\łykredytuw fomie limifu kędlowego wieiocelowegoz dnia
zł.
I7'02.2010t' Dotychczasowa
kwotalimitu nie uległazmianiei wynosi 15'000.000,00
Na podstawiezawartegoaneksuzmianiepodlegakońcowyokresspłatykedytu w tbmie
r.
]imituked}towegowielocelowegoi przypadana dzień 15.02.2017
Spółkaw dniu 15.07.2014
r. podpisała
z RaiffeisenBank Polska S'A' (00.549Warszarł'a.
z dnia 29'07.2009r. Kwota
ul' Piękna20) aneksnr 10 do umowy o limit więrz)'te]ności
na uzyskanie
zł' Środki te spółka możę\ł}korzystywać
limifu wynosi 16.000.000,00
gwarancjibankonych oraz f1nansowanieked}towe w rachunkubieżĄcym.
Spółkaw dniu 29 maja2014 r' podpisałaz baŃiem I-ISBCBank Polska S.A. (00-693
warszawa, ul' Marszałkowska89) aneks nr 12 do umo\\y o linię gwarancjiz dnia
14'10.2009r. Przedmiotemumowy jest udzielenielinii gwarancyjnejdo wysokości
okeślonegolinifu 4.0oo.oo0'0oEUR' Środki te Spółka możę w) korzystywaćna
uzyskanie gwarancji|przetargolłJch'zwrofu zaliczki. dobrego w1'konaniaumowy,
rękojmi oraz gwaralcji mieszanych.Dostępność
limitu zostałaokreślonana dzień
29.05.2015
r.
13.Stwierdzono' iż kwestie przychodów i kosztów finansowych olaz należności
publicznoprawnychzostĄ w peł]dpŹedstawionei omówione w przędstawionym
sprawordariu.
l4'Rada Nadzorcza pozytylvnię ocęniłaprzędstawionejej sprawozdanięZarządD z
działalności
spółki w 2014 r. olu sprawozdaniefinansoweza 2014 I' Biegłylewident
wydałopinię poz},tywnąa Rada NadzQlczanię ma zaskzeżęńco do plawidłowości
opinii i raportu.

15.Rada Nadzorczazapoznałasię z \łnioskiemZarząduo przeznaczetie zysku netto w
w1.sokości
76ó tys' złna kapitałzapasowy.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomościuzasadnieniezawalte we wniosku i
argumentację,Że powisze rozwiązaniejes1 zgodne z intelesem Spółki oraz jej
akcjonariuszy.
korespondująz
16'Rada Nadzorcza stwierdziła'iż przedstawionesprawozdaniaściśle
informacjamiprzedstawiolymi ptzez Zarząd sukces}.R'nie\'/ trakcie roku oblotowego' w
toku Iozpatlywaniaprzedstawionych
dokumentówZarządSpółki udzielałodpowiedzii
przez cfłoŃów Rady odnośnie
poszczególnychpozycji
wyjaśnień
na p1taniazada\łane
ujętychw sprawozdaniach.
ZarząduZ dfiałalności
Spółki
17.RadaNadzorczapo przeprowadzeniu
badaniasprawozdania
oru sprawozdaniafinansowegoFabryki ObrabiarekRAFAMET
poz),tywnie ocenia i
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