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ocENA RADY NADZORCZEI
Z BADANIASPRAWoZDANIAZARZĄDu zDz|AŁANoscI sPoŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.ZA 2015 R.

Njniejszaocena stanowiwypełnienie
obowiązkóWRady Nadzorczejwynikającychz art 382 s 3
KodeksusoÓłekHand|owvch'
Podstawęocenystanowią
. sprawozdanieZarząduz działa|ności
FabrykiobrabiarekRAFAMET s 'A.za rck2015.
. Rachunekzysków ist|atza rck zakończony31'12'2015|''
. sprawozdaniez całkowitych
dochodówza rokzakończony31'12'2015|.'
. spńwozdaniez s}.tuacji
finansowejna dzień 31.12.2015|''
. sprawozdanieze zmianw kapita|ewłasnym
za rck zakończony31j2-2015|''
. sprawozdaniez pŻepły\'ówpieniężnych
za rokzakończony31'12'2015r''
. Zasady(po|ityka)
rachunkowoścj
oraz dodatkowenotyobjaśniające,
. opinia nieza|eżnego
biegłegorewidentai rapoń z badania sprawozdaniafinansowegoza rok
zakończony 31'12'2015 |',
. innedokumentyprzedłożone
RadzieNadzorczejw trakcierokuobrotowego'
. informacje
uzyskaneod Zarząduspółki'
Rada Nadzorczadokonała
wyborubiegłego
rewidentado fbadaniasprawozdania
finansowego
spółki
za rck 2015 uchwałąNr 33lD<n015z dnia 29'06.2015r. Badanie obowiązkowychsprawozdań
finansowychspółki powierzonezostałofirmie Ernst & Young Audyt Po|skaspołkaz ograniczoną
odpowiedzia|noŚcią
sp.k'z siedzibąWWarszawie,nr ewidencjiKlBR 130'
1'

Rada Nadzorczastwierdza,ie w 2015 r. spo,łkaosiągnęła
ze swojejdfiała|ności
zysk nettoW
kwocie2 0'16tys' zł'

2,

Poziom osiągniętegozysku netto jest Wyższyod wyniku roku poprzedniegoo 518o/o(rok
wcześniejzanotowanospadek o 62%' co Wskazywałona niekoŻystnątendencję)'Rezu|tat
wypracowanypŹez spółkęcharakteryzuje
się wie|kością
o ponadpołowęniższąod założonej
w
P|anie techniczno-ekonomicznym
na rok 2015- Prcgnozy wynikÓw za 2015 r. nie zostały
opublikowane'podczas posiedzeń Rady NadzorczejZa.ząd informował
członków organu o
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swo.ch przewidywaniach
odnośnietrudnościosiągnięciawyników W stosunkudo prŹyjętego
P|anu' ana|izowałńwnież niekoŻystnywpływbraku kontraktacjii niektórychwpływówze
sp.Źedaży' Podczas bieżącegoomawiania wyników spółk. w okresie sprawozdawczym
monitorowanozmiennośćkursÓw wa|ut' Ryzyko kursowe byłopŻez za|ząd ana|izowanei
czasowo zabefpieczane. wycena kontraktówdługoterminowych
zawiera roz|icfenieku|sóW
kfyżowychpar walutw jakichbyłybądźbędąroz|iczaneumowyzawańez kontrahentami'
Wynik
nettoznaczącoodbiegającyod za,łożonego
budżetu'zostałuzyskanyprzy około4% wyższych
pzychodachw stosunkudo uzyskanychrok wcześniej'
Mażowość'
mimoba.dzon.ekorzystnych
uwafunkowań makroekonomicznychi biznesowych w seklorze w ktÓryrn działa spółka. fostala
utrzymanana re|atywniestałympoziomie' W opinii Rady pozwa|ato pozy$Mnie ocenić
sprawności
zarządzaniaspołkąi umiejętnoŚci
dostosowaniuposiadanychprzez nią zasobów do
sytuacjirynkowejsegmentu'w którymspółkaoperujeoraz sytuacjimakrcekonomicznej'
|stotnymi
e|ementami
działańgospodarczych
spółkiw 2015 rokubyły:
.

utżymaniei dziataniawspierającerozwój rynków sprzedażyw sytuacjiograniczeniarynku
pzedłużającą
B2B spowodowane9o
się ogó|noświatową
sytuacjąekonomiczną

r

racjona|izacja
zażądfania finansamispółki w kontekście
zmniejszoneji|oŚci famóWień i
po|itykiinsq/tucjifinansującychpodmiotygospodarcze oraz występującymperiodycŹnie

.
.
r

umocn.eniem
złotegowobeckoszykawa|ut'w którychspołkaroz|iczaswojekontrakty,
uzyskaniepŻez zespółodlewniRAFAMET sp. z o.o' t.wałej
żdo|noŚcidofunkcjonowan.a
na

rynku,
stałeutwierdzaniesi|nejpozycjirynkowejproducentaobrabiarekw kraju . na świecieoraz
rozszerzanieofertypaoduktowej,
poszerzenieńożliwości
produkcyjnych
spółkipoprzezinwestycjew aktywatMałe_ budowai
oddaniedo eksploatacjinowejhali montażu'która umoż|iwiwejście
w nowesegmentyrynku
(masfynyo większychgabaryiach)'

4. Rada Nadzorczastwierdza'Źe sprawozdanie
finansoweza 2015 r' spoŹądzonezostałoprzez

zaŻąd spółki w usta|onyńpzepisami terminiei zgodniez obowiązującym
prawem'w tym
t!!łaszczaz lvliędzynarodowymi
standardamisprawozdawczości
Finansowejna podstawie
decy4iWZAN 1611105
z dnia 17 czerwca 2005 t.
5. sprawozdaniefinansowespożądzonezostałowe wszystkichistotnychaspektachzgodniez
fasadami rachunkowości'
wyn.kającymif Międzynarodowych
standardów RachunkowoŚci
(|VlsR).Międzynarodowych
standardówsprawofdawczości
Finansowej(MssF), a takżena
podstawieprawidłowo
prowadzonych
ksiągrachunkowych.
6. Poprawność
spo|ządzeniasprawozdań'ich zgodności
z księgamirachunkowymj.
dokumeniami

i stanem faktycznymnie budfi zastzeżeń, co z.,a|azloswoje potw.erdfeniew pozytywnejopinii
i raporc.ebiegłego
rewidenta'
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7- K|uczowymbieg'łym
rewidentempżeprowadfającym
badaniebyłPan Jerzy Buzekwpisanyna
|istębiegłych
rewidentówpod numetem10870.Bieg|irewidencidokona|ibadaniasp€ w ozdania
finansowegospółki oraz badania sprawozdaniazaŻądu z dziahlnośdspołki zgodnje z
przepisami,szczególnieUstawyo rachunkowości
obowiązującymi
oraz normamiwykony\Jvania
zawodu biegłegorewidentawydanymi pŹef K.ajową Radę BiegłychRewidentów Rada
NadzorczaFabrykiobrabiarekRAFAMET s'A. sPotkałasię z biegłymrewidentembadającym
sprawozdaniafinansowespołkiza 2015 r' podczas posiedzeniaW dniu 21 kwietnia2016 r'.
ce|emomówieniadanychi inforńacjizawartychzarównow dokumentach
społki'jak i w opiniii
raPorciebiegłego
rewidenta'
8' Bi|anssporządfonyna dzień 31j2'2015 r po stronieaktywÓwi pasywówwykazujesumę w
wysokości
152'320tys' zł'tj.wie|kość
większąod wańościrokupopŻedzającego
o 3,6%.
Na kwotętę po stronieaktywówsktadająsię:
aktywatMałe

81.775tys.zł

aktywaobrctowe

70.545tys.zł

Po stroniepasywÓwŹrÓdłami
finansowania
są:
9.

kapitał
własny

91.247tys.zł

zobowiązaniai rezelwyna zobowiązania

61'073tys'fł

gospodarczejzamykasię zyskiemnettow wysokości2.016
Wynikz działa|ności
tys.zł'z tego:
zysk na sprzedaży

+2'827i!s' zł

zysk na pozostałej
działa|ności
operacyjnej
-

stratana operacjachfinansowych

+ 222lys.zl
- 425 ł!s' zł

-

zysk przedopodatkowaniem

+2.624tys.rl.

10. Infomacjadodatkowa:
Dane podane w informacjidodatkowejstanowiączęśćopisową bilansu, są wiarygodne
Uzupełniają
informację
pieniężnych'
d|apot|zebsporządzenia
rachunkuz pŻepływu
środkóW
'!1' RachunekprzepływóW
pieniężnych:
jest zgodnyze stanem
stan początkowyśrodkÓwpieniężnych
zwiększonyo sa|do pęepłn,vów
pieniężnych
środków
wykazanychw biIansie:
- stan początkowy
2.151|ys'zł
-

-1'077Lys'2ł
.25 tys' zł
w tymfmianastanuśrodkówztytułu
rófnic kursowych
pieniężnych
sa|dopŻepły\łów
stan końcowy

12. Zestawieniezmianw kapitalewlasnym(wgN4SSF):

1 '074tys' zł
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stan początkowykapitałówwłasnychpo korektachjest zgodny ze stanem kapitałuwłasnego
wykazanym
w bilansie:
- stanpoczątkowy
89'867tys.zł
stanna koniecokresu

91'247lys. zł'

1 3 . zaŻąd spółki Fabryka obrabiarek RAFA|VIETs.A' w osobach Panów: E' LonginaWonsa i
Macieja Michalika, spożądfił i pŹedstawił Radzie Nadzorczej sprawofdanie za|ządu z
jednostkiza okres od 01.01.2015r. do 31'12'2015r. W dokumenciezawartoopis
działa|ności
zdarzeńgospodarczych
i działańzaządu w ce|upoprawyfunkcjonowania
spółki'W ocenieRady
Nadzorczejsprawozdanieto zostałosporządzoneprawjdłowo,
a dziaknia za|ząd! nie budzą
zas|feŻeń'
1 Ą ' W roku obrotowym2015 za|ząd spółki plawidłowogospodarowałposiadanymiśrodkami
finansowymipozyskanymiz działa|noŚcioperacyjnejspółki' Przychody finansowe zostały
osiągniętem'in' poprzezodpowiednją
finanso'lvych'
a|okacjęśrodków
1 5 W dniu 08'05'2015r społkafawada f HsBc Bank Po|skas'A' aneks nr 15 do umowyo |inię
gwarancjiz dnia 14.10.2009r. Przedmiotemumowy jest udzielenielinii gwarancyjnejdo
wysokości
okreś|onego
|imitu.tj' 4'000.000'00EUR Środki te społkamożewykorzystywaĆ
na
uzyskaniegwarancji:ptzetargowych'
fwrotu za|iczki,dobregowykonaniaumowy,rękojmioraz
gwalancj.mieszanych'Dostępność
na dzień29'05.2016r.
|imituzostałaokreś|ona
W dniu 12-05.2015
r. spółkazawarłaf RaiffeisenBank Po|skas.A' aneksnr 12 z dniado urnowy
o |imitwieŻyte|ności
z dnia 29.07.2009r' Na podstawieaneksu Emitentmożewyko|zystywać
|imitna gwarancjebankowe:przetargowe'fwrotuzaliczki'dobregowykonaniaumowy'rękojmi.
płatniczeoraz gwarancje mieszane' W ramach obowiązującego|imitu będą wystawiane
gwarancjedo kwoty 12'000'000'00zł z termjnemWahoŚci do dnia 15.06'2017r., natomiast
gwarancjedo kwoty7'200'000'00fłz terminemwaŹnoŚcido 31'12'2018r'
W dniu26'10'2015r' spó'łkazawarłaz RaiffeisenBank Po|skas'A' aneksnr 13 z dniado umowy
o |imitwieŻyte|ności
z dnia 29.07.2009r' Na podstawjeaneksu okres wyko|zystania|imitu
wie|zyte|ności
w dotychczasowejwysokości12'000'000'00zł został WydłUżony
do dnia
pŻedmiotowy
31'10'2016r. Emitentmożewykorzystywać
lirnitna:
a) gwarancjebankowe:p|zetargowe'zwrotu fa|icfki, dob.ego wykonaniaumowy, rękojmi'
płatniczeoraz gwarancjemiesfane; w ramach obowiązującego|.mitubędą wystaw.ane
gwarancjedo kwoty12.000'000,00
fł f terminemwafnoścido dnia 31.12.2017r'' natomiast
gwarancjedo kwoty3.500.000'00
złz terminemważności
do 3'1.12.20'|9
r''
b) wa|utowetransakcjeterminowedo kwoty stanowiąc€ j równowańoŚĆ3.000.000'00fł z
terminem
sfiatydo 31.10.2017
r.
z h^ułuwykożystaniap|oduktówopisanychw pkt a i b nie może
Ęczna kwotazadł!że^ia
p|zekroczyć
równowartości
12.000'000,00
PLN'
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publicznoprawnych
16- stwierdzono,iż kwestjeprzychodówi kosfów finansowychofaz na|eżności
sprawozdaniuzostaływ pełniprzedstawione
i omówionew p|zedstawionym
jej sprawozdanieza|ządu z dzida|ności
1 7 . Rada Nadzorcza pozytywnieocenlla przedstawione
finansoweza 2015 r' Biegłyrewidentwydałopinię
spółki w 2015 r. ońz splź|wozdanie
pozytywnąa Rada Nadzorczaniema zast|zeżeń
m do prawidłowoŚci
opiniii rapońu'
1 8 . Rada Nadzorczazapoznałasię z wnioskiemza|ząduo p|zefnaczeniefysku nettoW wysokości
2'015.895'70żtz pŻeznacfeniemna:
- wypłatę
- kwota1.295'610'30
zł'
dywidendydla akcjonariuszy
' pokryciestratyz |atubiegłych
- kwota651.996,02zł,
kapitał
zapasowy- kwota68'289'38zł'
że
Rada NadzotczapŻyjęłado wiadomoŚciuzasadnieniezawartewe wnioskui argumentację'
powyższerozwiązaniejest
zgodnez interesemspółkiorazjej akcjonariuszy'
1 9 . Rada Nadzo.cfastwierdziła,
iżprzedstawione
z informacjami
sprawozdaniaŚciś|ekorespondują
pŻedstawionymiprzez za|ząd sukcesywnieW trakcieroku obrotowegoW toku rozpatryv/ania
pąedstawionychdokumentÓWZaĘąd spÓłki udzie|ałodpowiedzi i wyjaśnieńna pytania
poszczegó|nych
pozycjiujętychw sprawozdaniach'
zadawanepzez członkÓwRady odnośnie

20 Rada Nadzorczapo pŻeprowadzenju
badaniasprawozdaniazaŻądu z dziala|ności
społkioraz
sprawozdaniafinansowegoFabrykiObrabiarekMFAMET S.A. za 2015 r. pozytywnieocenia I
rekomendujedo zatlv.e.dzeniazwyczajnemuWa|nemuzgromadzeniupŻedstawionepEez
spółkęwyfej Wymienione
dokumenty'

- Janusz Paruzel
Przewodniczacv

- PiotrRegu|ski
zastępcaPŻewodniczącego

członek- AIeksanderGaczek

członek- MichałRogatko

członek- MichałTatarek
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