
RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014

Temat: Zwołanie   Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 13 czerwca   
2014 r.

Zarząd  Spółki  MEGARON  S.A.  z  siedzibą  w  Szczecinie,  zarejestrowanej  w  rejestrze  przedsiębiorców 
prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Szczecina-Centrum  w  Szczecinie,  XIII  Wydział  Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS 0000301201,  działając  na  podstawie  art.  399  §  1  w 
związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A.

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie 
Megaron S.A. przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  i  jego  zdolności  do 

podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2013 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie sprawozdania  Rady Nadzorczej  jako organu Spółki  z działalności  w 

2013  r.  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wyników  przeprowadzonej  przez  Radę  Nadzorczą  oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do 
przeznaczenia zysku netto za rok 2013.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2013 rok.
9. Podjęcie  uchwały w przedmiocie  udzielenia  absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki  z wykonania 

przez niego obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  z wykonania  

przez nich obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu 

Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego 

członka.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. 

A.
Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz  lub  Akcjonariusze  reprezentujący co najmniej  jedną dwudziestą  (5%) kapitału zakładowego  
MEGARON S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie  powinno  zostać  zgłoszone  Zarządowi  nie  później  niż  na  dwadzieścia  jeden  (21)  dni  przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 23 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać 



uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 
złożone w postaci elektronicznej. 
Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa  
depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt C.

B.
Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz  lub  Akcjonariusze  reprezentujący co najmniej  jedną dwudziestą  (5%) kapitału zakładowego  
MEGARON  S.A.  mogą  przed  terminem  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  Spółce  na  piśmie  lub  przy 
wykorzystaniu  środków komunikacji  elektronicznej  projekty uchwał  dotyczące  spraw wprowadzonych do 
porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać do niego wprowadzone. Do żądania składanego 
zarówno  w  formie  elektronicznej,  jak  i  pisemnej,  należy  dołączyć  właściwe  dokumenty  identyfikujące  
Akcjonariusza, o których mowa w pkt. C
Każdy z  Akcjonariuszy może  podczas  Walnego Zgromadzenia  zgłaszać projekty uchwał  dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad. 

C.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz  MEGARON S.A.  może  uczestniczyć  w Walnym Zgromadzeniu  i  wykonywać  prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego 
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z 
treści  pełnomocnictwa,  a  statut  oraz  odpowiednie  przepisy  prawne  na  to  pozwalają.  Pełnomocnik  może 
reprezentować  więcej  niż  jednego  Akcjonariusza  i  głosować  odmiennie  z  akcji  każdego  Akcjonariusza.  
Akcjonariusz  posiadający akcje  zapisane  na  więcej  niż  jednym rachunku  papierów wartościowych  może 
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na 
piśmie  lub  w  postaci  elektronicznej.  Formularz  pozwalający  na  wykonywanie  prawa  głosu  poprzez 
Pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod 
adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
Akcjonariusze  zawiadamiają  Spółkę  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  przy 
wykorzystaniu  adresu  e-mail  walnezgromadzenie@megaron.com.pl. W  zawiadomieniu  o  udzieleniu 
pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-
mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i 
pełnomocnikiem.  Zawiadomienie  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  powinno  również  zawierać  zakres 
pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego  
zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa. 
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie 
wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku: 

• w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan jego dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza,

• w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną – skan odpisu z KRS potwierdzający uprawnienia 
do reprezentacji danego Akcjonariusza. 

Spółka  może  dodatkowo podjąć  odpowiednie  dalsze  działania  służące  identyfikacji  osoby reprezentującej  
Akcjonariusza/y  kontaktującego/ych  się  w  ten  sposób  ze  Spółką  oraz  weryfikacji  jego/ich  prawa  do  
wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie  
telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i Pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu  
udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i  współpracy Akcjonariusza lub 
Pełnomocnika  podczas  weryfikacji  traktowany  będzie  jako  brak  możliwości  weryfikacji,  a  tym  samym 
stanowić będzie podstawę do odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.
W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, Pełnomocnik obowiązany jest  
okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz  
jest  zarejestrowany  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  umocowanie  osób  działających  w  imieniu 

http://www.megaron.com.pl/
mailto:walnezgromadzenie@megaron.com.pl


takiego  Akcjonariusza  oraz  dokument  pozwalający  na  identyfikację  pełnomocnika.  W  przypadku,  gdy 
którykolwiek  z  wymienionych powyżej  dokumentów sporządzony jest  w języku  innym niż  język  polski,  
pełnomocnik  obowiązany jest  dołączyć  do  nich tłumaczenie  na  język  polski  sporządzone  przez  tłumacza 
przysięgłego.

D.
Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut  Spółki  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Walnym  Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej.

E.
Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji  

elektronicznej.

Statut  Spółki  nie  przewiduje  możliwości  wypowiadania  się  podczas  obrad  walnego  zgromadzenia  przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji  

elektronicznej.

Regulamin  walnego  zgromadzenia  nie  przewiduje  możliwości  wykonywania  prawa  głosu  drogą 
korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 4061 k.s.h. na 
szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dzień 28 maja 2014 r.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki  w dniu  
rejestracji uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2014 r.) i nie później niż 
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 29 maja 2014 r.), 
podmiot  prowadzący  rachunek  papierów  wartościowych  wystawia  imienne  zaświadczenie  o  prawie 
uczestnictwa w zgromadzeniu. 
Listę  uprawnionych  z  akcji  na  okaziciela  do  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  Spółka  ustali  na 
podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o  
obrocie instrumentami  finansowymi.  Krajowy Depozyt  Papierów Wartościowych sporządza przedmiotowy 
wykaz  na  podstawie  wykazów przekazanych  nie  później  niż  na  dwanaście  (12)  dni  przed  datą  Walnego 
Zgromadzenia  przez  podmioty  uprawnione  zgodnie  z  przepisami  o  obrocie  instrumentami  finansowymi.  
Podstawą  sporządzenia  wykazów  przekazywanych  przez  Krajowy  Depozyt  Papierów  Wartościowych  są 
wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu. 
W przypadku  uprawnionych  z  akcji  imiennych,  którym  przysługuje  prawo  głosu,  otrzymują  oni  prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 e, f, w godzinach od 7:30 do 15:30, 
na trzy (3)  dni  powszednie przed Walnym Zgromadzeniem,  tj.  w dniach  10, 11 i  12 maja 2014 r.  Lista 
Akcjonariuszy  zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 8 k.s.h. Akcjonariusz MEGARON 



S.A.  może  żądać  przesłania  mu  listy  Akcjonariuszy uprawnionych  do  udziału  w Walnym Zgromadzeniu 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej,  na który lista powinna być 
wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres walnezgromadzenie@megaron.com.pl

V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach 
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie  z  art.  4023 §  1  k.s.h.  tekst  dokumentacji,  która  ma  zostać  przedstawiona  podczas  Walnego 
Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tego zgromadzenia, będą dostępne od 
dnia  jego  zwołania  na  stronie  internetowej  Spółki  www.megaron.com.pl w  zakładce  Relacje 
Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VI.  Adres  strony  internetowej,  na  której  będą  udostępnione  informacje  dotyczące   Walnego 
Zgromadzenia. 

Wszelkie  informacje  dotyczące  Walnego Zgromadzenia  udostępnione  będą  na stronie  internetowej  Spółki  
www.megaron.com.pl

VII. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu. 

Osoby  uprawnione  do  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  będą  mogły  dokonać  formalności  
rejestracyjnych w dniu obrad zgromadzenia, od godz. 8:00 w sekretariacie siedziby Spółki.

VIII. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.
 
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą  
kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać 
wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. 
Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail:  
walnezgromadzenie@megaron.com.pl
Ryzyko związane z  użyciem przez  Akcjonariusza MEGARON S.A.  elektronicznej  formy komunikacji  ze 
Spółką leży po stronie Akcjonariusza. 
W przypadku,  gdy Akcjonariusz  przesyła  drogą elektroniczną dokumenty,  które  w oryginale  sporządzone 
zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski  
sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 
Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza 
drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.

Biuro Zarządu
Megaron S.A.

Szczecin, dnia 16 maja 2014 r.

Podstawa prawna:
§  38  ust.  1  pkt  1  i  3  Rozporządzenia  Ministra  Finansów z  dnia  19  lutego 2009r.  w sprawie  informacji  
bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków 
uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem 
członkowskim, w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
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Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia  powołać  na  Przewodniczącego  Zwyczajnego  Walnego 
Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Projekt uchwały do pkt. 4
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  i  jego  zdolności  do 

podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2013 roku.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 rok.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 

2013  r.  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wyników  przeprowadzonej  przez  Radę  Nadzorczą  oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do 
przeznaczenia zysku netto za rok 2013.

8) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2013 rok.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania 

przez niego obowiązków w 2013 roku.
10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

przez nich obowiązków w 2013 roku.
11) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu 

Spółki.
12) Podjęcie uchwały w przedmiocie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego 

członka.
14) Wolne wnioski.
15) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 roku, składające się z:

 a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów 
kwotą 28.992.875,62 zł.,

 b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.503.070,94 
zł.,

 c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,

 d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,

 e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2013 
rok.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt uchwały do pkt. 7
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników

przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  pod firmą:  "MEGARON"  spółka akcyjna z siedzibą  w Szczecinie na 
podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić  sprawozdanie  Rady  Nadzorczej  jako  organu  Spółki  z  działalności  w  2013  r.  wraz  ze  
sprawozdaniem z  wyników  przeprowadzonej  przez  Radę  Nadzorczą  oceny  sprawozdania  Zarządu  z 
działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto 
za rok 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 8
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

1. Zatwierdzić  podział  zysku  netto  Megaron  Spółki  Akcyjnej  osiągniętego  w  2013  roku,  w wysokości 
1.503.070,94 zł w następujący sposób:

a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 1.485.000,00 zł,

b) przekazanie  na  kapitał  rezerwowy  18.070,94  zł,  którym  Zarząd  może  dysponować  na  cele 
wypłaty dywidendy.

2. Zatwierdzić podział ww. dywidendy według następujących zasad:

a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję,

b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy z zysku za 2013 r. ustalona zostaje na dzień 23 
czerwca 2014 r.

c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 8 lipca 2014 r.,

d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 
2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w  Szczecinie  na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w Szczecinie  na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Krzysztofowi Koroch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady 
Nadzorczej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w  Szczecinie  na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić  Panu Arkadiuszowi Mielczarek  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  członka 
Rady Nadzorczej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w Szczecinie  na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić  Panu Mieszkowi Parszewskiemu  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 
Rady Nadzorczej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 10

porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w  Szczecinie  na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić  Panu Adamowi  Sikorze  absolutorium z  wykonania  przez  niego obowiązków  członka  Rady 
Nadzorczej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt uchwały do pkt. 11
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w  Szczecinie, w 
związku z upływem drugiej kadencji Zarządu Spółki, na podstawie art. 368 § 4 ksh oraz § 16 ust. 1 lit g) Statutu 
Spółki postanawia:

1. Powołać na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję Pana Piotra Sikorę .

2. Ustalić skład jednoosobowy zarządu spółki.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 12

porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w  Szczecinie  na 
podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki postanawia:

1. Ustalić  zatrudnienie  Pana  Piotra  Sikory  jako  Prezesa  Zarządu  Spółki  trzeciej  kadencji  na  zasadach  
określonych w umowie o pracę z dnia 23 czerwca 2011 r.

2. W związku z obowiązywaniem ww. umowy odstąpić od podpisania nowej umowy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 13
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki pod firmą:  "MEGARON" spółka akcyjna  z  siedzibą  w  Szczecinie, w 
związku z rezygnacją członka rady, postanawia:

1. Powołać  do  składu  Rady  Nadzorczej  Pana  Mariusza  Sikorę  do  pełnienia  funkcji  Członka  Rady 
Nadzorczej na obecną wspolną kadencję 2012 – 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. 

W DNIU 13 CZERWCA 2014 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  MEGARON  S.A.  zwołanym  na  dzień  13  czerwca  2014  r.  i  stanowi 

materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 5 

i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:………………………..………...........................…………………..

Adres:………………………………………………………….............................………………………….

PESEL/REGON/KRS:……………………………………...........................….……………………………

tel. ............................................................. adres e-mail:................................................................................

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)
Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:………………............................……….…………………………..

Adres:………………………………………………............................………….………………………….

PESEL/REGON/KRS:……………………………............................………………………………………

tel. ............................................................ adres e-mail:.................................................................................

2)
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika………............................……….…………………..

Adres:……………………………………….............................…………………………………………….

PESEL:……………….……………............................…………………………………………...…………

tel. ............................................................ adres e-mail:.................................................................................

...……………………………………..

miejscowość data

    ………………………………………
podpis Akcjonariusza



UCHWAŁA NR l/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad

 □ Za □ Przeciw
 □  Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla 
Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu 
Spółki z działalności w 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013.

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:



UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2013 r.

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja  
Akcjonariusza dla 
Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 8/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2013 r.

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 9/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2013 r.

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 10/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2013 r.

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:



UCHWAŁA NR 11/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2013 r.

 □ Za □ Przeciw
 □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 12/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2013 r.

 □ Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □ Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 13/2014 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu Spółki

 □ Za  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu

 □Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 14/2014 w sprawie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu

 □ Za  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu

□Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 15/2014 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka

 □ Za  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu

□Wstrzymuję się

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....................................................
podpis Akcjonariusza, data

..............................................................
podpis Pełnomocnika, data



INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  danymi  Akcjonariusza  Spółki  wskazanymi  w 
pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu 
o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 4063 k.s.h. Akcjonariusz 
Spółki  może  nie  zostać  dopuszczony  do  uczestnictwa  w  Zwyczajnym  Walnym 
Zgromadzeniu.

2. Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez 
Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.

3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji  Akcjonariusza, 
który ma prawo do udzielenia  pełnomocnictwa  w innej  formie,  pod warunkiem,  iż  treść 
takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w Kodeksie spółek 
handlowych.

4. Formularz  należy  wypełnić  poprzez  wstawienie  znaku  „x"  w  wybranej  rubryce.  W 
przypadku  wyboru  rubryki  „Instrukcja  Akcjonariusza  dla  Pełnomocnika"  należy 
szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.

5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.

6. Niniejszy  formularz  nie  zastępuje  dokumentu  pełnomocnictwa  umocowującego 
Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w 
imieniu Akcjonariusza.

7. Projekty  uchwał,  których  podjęcie  jest  planowane  podczas  Walnego  Zgromadzenia  są 
dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.megaron.com.p  l   w zakładce 
Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia

8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod 
głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

http://www.megaron.com/
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KANDYDATURA
NA PREZESA ZARZĄDU MEGARON S.A.

PIOTR SIKORA

Pan Piotr Sikora posiada wykształcenie wyższe techniczne.  Jest absolwentem Wydział  Budownictwa i  
Architektury  Politechniki  Szczecińskiej.  W  roku  1985  ukończył  kierunek  architektura  i  uzyskał  tytuł  
magistra inżyniera architekta. Pan Piotr zarządza firmą od początku jej istnienia.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa  
oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w  
spółkach  prawa  handlowego.  Nie  pełnił  funkcji  członka  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego  w  
podmiotach będących w upadłości,  zarządu komisarycznego lub likwidacji.  Nie prowadzi działalności  
konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako  
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej  
konkurencyjnej  osobie  prawnej  jako  członek  jej  organu.  Na  chwilę  obecną  nie  figuruje  w  Rejestrze  
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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KANDYDATURA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A.

MARIUSZ SIKORA

Pan  Mariusz  Sikora  posiada  wykształcenie  wyższe  ekonomiczne.  Jest  absolwentem  Szkoły  Głównej  
Handlowej w Warszawie na kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz finanse i bankowość. W 2011 r.  
uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od sierpnia 2013 r. rozpoczął starania o  
zdobycie uprawnień biegłego rewidenta.
Działalność zawodową rozpoczął w lipcu 2007 r. na Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Berlinie,  
gdzie  odpowiadał  za  raportowanie  ekonomiczno-prawne  oraz  udzielanie  pomocy  niemieckim  
przedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Następnie od lipca  
do  września  2008  r.  pełnił  funkcję  analityka  w  dziale  planowania  i  projektowania  firmy  Parkridge  
Development  w Warszawie.  W okresie  od czerwca do grudnia 2011 r.  pełnił  obowiązki  księgowego w  
Prologistics  Sp.  z  o.o.  w  Szczecinie,  gdzia  zajmował  się  m.in.  przeprowadzaniem analiz  rentowności,  
nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów.
Od stycznia 2012 r. do marca 2014 r. działał w strukturach Financial Management Services Sp. zo.o. w  
Szczecinie,  gdzie początkowo jako młodszy analityk,  a następnie alityk specjalista realizował zadania z  
zakresu m.in.:  sporządzania opinii  biegłych sądowych,  due diligence,  sporządzania analiz  podatkowych  
oraz wycen przedsiębiorstw.
Obecnie sprawuje funkcję specjalisty ds. księgowo-płacowych w ECDDP Audyt Sp. z o.o. w Szczecinie.

Pomiędzy  Panem  Mariuszem  Sikora,  a  członkami  organów  nadzorujących  i  zarządzających  Spółki  
występują  powiązania  rodzinne.  Pan Adam Sikora  jest  bratem Pana Piotra  Sikory  –  Prezesa  Zarządu  
Megaron S.A. i synem Pana Adama Sikory – Członka Rady Nadzorczej, który w dniu 16 maja 2014 r. złożył  
rezygnację z pełnienia funkcji członka rady ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2014 r.
Poza  wyżej  wymienionymi  powiązaniami  rodzinnymi  nie  występują  żadne  inne  powiązania  rodzinne  
pomiędzy  nim  a  członkami  organów  administracyjnych,  zarządzających  i  nadzorczych  Spółki  a  także  
zatrudnionymi przez Spółkę osobami zarządzającymi wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa  
oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w  
spółkach  prawa  handlowego.  Nie  pełnił  funkcji  członka  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego  w  
podmiotach  będących  w  upadłości,  zarządu  komisarycznego  lub  likwidacji.  Nie  prowadzi  działalności  
konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A.,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako  
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej  
konkurencyjnej  osobie  prawnej  jako  członek  jej  organu.  Na  chwilę  obecną  nie  figuruje  w  Rejestrze  
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE
I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Na dzień  16 maja  2014 r.,  tj.  na  dzień  publikacji  ogłoszenia  o  zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  MEGARON  S.A.  z  siedzibą  w  Szczecinie,  ogólna  liczba  akcji  w  Spółce  wynosi 

2.700.000 akcji, a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 4.800.000 głosów, przy czym akcje serii 

A w liczbie  2.100.000 są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób,  że na każdą z akcji  

przypadają dwa głosy.



Za cznik do 
Uchwa y Rady Nadzorczej 

Nr …./5/2014/RN-P 
z dnia 16.05.2014r. 

 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A.  

ZA ROK OBROTOWY 2013 
oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Rad  Nadzorcz  

oceny sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki, sprawozdania 
finansowego oraz wniosku Zarz du co do przeznaczenia zysku. 

 
 Stosownie do postanowie  Kodeksu spó ek handlowych oraz Statutu ME-
GARON SA, Rada Nadzorcza przedk ada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z 
dzia alno ci za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 
 Sprawozdanie zosta o przygotowane zgodnie z Dobrymi praktykami spó ek 
notowanych na GPW i zawiera zwi  ocen  sytuacji spó ki z uwzgl dnieniem 
oceny systemu kontroli wewn trznej i systemu zarz dzania ryzykiem istotnym 
dla spó ki oraz ocen  pracy Rady Nadzorczej. 

 
I.  Sk ad Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza MEGARON S.A. powo ywana jest na trzy lata na wspóln  kaden-
cj . W dniu 20 czerwca 2012 roku powo ana zosta a przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Rada Nadzorcza trzeciej kadencji. 
W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku sk ad 
osobowy Rady Nadzorczej MEGARON S.A. nie ulega  zmianie i przedstawia  si  
nast puj co: 
Pan Mariusz Adamowicz –Przewodnicz cy Rady 
Pan Krzysztof Koroch – Wiceprzewodnicz cy Rady  
Pan Arkadiusz Mielczarek  Sekretarz Rady 
Pan Adam Sikora – cz onek Rady 
Pan Mieszko Parszewski  – cz onek Rady 
 

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej 
 Rada Nadzorcza, wykonuj c swoje obowi zki, odby a w okresie sprawoz-
dawczym 4 posiedzenia, w trakcie których podj a uchwa y oraz zajmowa a sta-
nowiska w sprawach obj tych porz dkiem obrad. Posiedzenia odbywa y si  w na-
st puj cych terminach: 22 marca, 24 maja, 18 pa dziernika i 17 grudnia. 
 
 Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej zwo ywane przez Przewodni-
cz cego Rady Nadzorczej oraz materia y na posiedzenia przekazywane by y przez 
Spó  wszystkim cz onkom Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami formalnymi 
okre lonymi Statutem Spó ki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Protoko y z posie-
dze  Rady Nadzorczej, podj te uchwa y i inne dokumenty zwi zane z posiedze-
niami Rady Nadzorczej znajduj  si  w siedzibie spó ki. 
 
Szczegó owy wykaz uchwa  podj tych przez Rad  Nadzorcz  w okresie od 
01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wraz z ich tematyk  przedstawia poni sze ze-
stawienie (w zestawieniu pomini to uchwa y dotycz ce spraw formalnych zwi -
zanych z porz dkiem b  przebiegiem posiedze  RN). 
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Zestawienie uchwa  Rady Nadzorczej MEGARON podj tych w 2013 roku. 
1. Uchwa a nr 2/03/2013/RN-P w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej  w 

zakresie realizacji obowi zków Komitetu Audytu na 2013r. 
2. Uchwa a nr 2/05/2013/RN-P w sprawie oceny i rekomendacji Walnemu 

Zgromadzeniu  sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za rok 2012.; 
3. Uchwa a nr 3/05/2013/RN-P wyników oceny i rekomendacji Walnemu 

Zgromadzeniu  sprawozdania finansowego Spó ki  za rok 2012; 
4. Uchwa a nr 4/05/2013/RN-P w przedmiocie podzia u zysku za rok 2012;  
5. Uchwa a nr 5/05/2013/RN-P rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu  udzie-

lenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spó ki z wykonania przez niego 
obowi zków  za rok 2012. 

6. Uchwa a nr 6/05/2013/RN-P dotycz ca sprawozdania Rady z jej pracy w 
ramach realizacji obowi zków Komitetu Audytu w 2012r.; 

7. Uchwa a nr 7/05/2013/RN-P dotycz ca sprawozdania Rady z jej pracy w 
2012r. wraz z ocen  sytuacji Spó ki oraz rekomendacji Walnemu Zgroma-
dzeniu zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki za rok 2012 
wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium cz onkom Rady z wykonywa-
nia przez nich obowi zków w 2012r. 

8. Uchwa a nr 2/10/2013/RN-P   w sprawie zmian w Statucie Spó ki oraz re-
gulaminie Rady Nadzorczej MEGARON S.A. 

9. Uchwa a nr 3/10/2013/RN-P   w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozda  finansowych za rok 2013. 

10. Uchwa a nr 2/12/2013/RN-P  w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej  w 
zakresie realizacji obowi zków Komitetu Audytu na 2014r. 

 
III. Sprawozdanie z realizacji inkorporowanych przez Rad  Nadzorcz  

zada  Komitetu Audytu 
Rada Nadzorcza MEGARON Sp. z o.o.  uchwa  z dn. 23.12.2010 inkorporowa a 
zadania Komitetu Audytu przewidzianego ustaw  dla  jednostek zainteresowania 
publicznego.   
 Uchwa  z dn. 04.03.2011r. Rada Nadzorcza ustali a zasady realizacji obo-
wi zków Rady jako organu wykonuj cego zadania Komitetu Audytu. Do bie -
cych czynno ci zwi zanych z wykonaniem uchwa y, Rada Nadzorcza wyznaczy a 
spo ród swoich cz onków p. Mariusz Adamowicza i p. Krzysztofa Korocha. 
  
W roku obrachunkowym 2013 Rada Nadzorcza lub zespó  wydelegowanych 
cz onków Rady Nadzorczej obradowa y formalnie 6 razy. Ponadto, w imieniu Rady 
czynno ci zwi zane z monitoringiem wybranych problemów i obszarów dzia alno-
ci spó ki, wykonywali na bie co, poza posiedzeniami, delegowani cz onkowie 

Rady. 
 Najwa niejsze czynno ci w ramach realizacji zada  Komitetu Audytu 
obejmowa y: 

1. Monitorowanie wykonywania czynno ci rewizji finansowej, a w tym: 
- monitorowanie pracy i niezale no ci podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozda  finansowych jak i niezale no ci osobistej osób uczestnicz cych 
w badaniu, 
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2. Omówienie spostrze  i rekomendacji bieg ego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za 2012r. 

3. Omówienie spostrze  i rekomendacji bieg ego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za I pó rocze 2013r. 

4. Monitorowanie bie cych wyników finansowych spó ki i realizacji planu rze-
czowo- finansowego na 2013r. 

5. Monitorowanie skuteczno ci systemów kontroli wewn trznej oraz zarz -
dzania ryzkiem. 
 

 W omawianym okresie Rada Nadzorcza w sposób szczególny zajmowa a 
si  skuteczno ci  kontroli wewn trznej spó ki oraz zarz dzaniem ryzykiem oraz 
analizowa a wyniki Spó ki. 
  
 MEGARON S.A. nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych zwi -
zanych bezpo rednio z wykonywaniem funkcji audytu wewn trznego. Funkcje te 
wype niane s  przez Zarz d Spó ki oraz kierownictwo posiadaj ce delegacje od-
powiednich uprawnie  i odpowiedzialno ci 

 
IV. Informacja o wykonaniu obowi zków zwi zanych ze Zwyczajnym    

Walnym Zgromadzeniem MEGARON S.A. 
Rada Nadzorcza, wykonuj c swoje obowi zki we wskazanym zakresie dokona-

a oceny sprawozdania Zarz du z dzia alno ci spó ki MEGARON S.A. w 2012 roku 
i sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za 2012r.  oraz wniosku zarz du co 
do   podzia u zysku Spó ki za rok obrotowy 2012r. i udzielenia absolutorium 
cz onkom Zarz du,  opiniuj c je pozytywnie  na posiedzeniu w dniu 24 maja 
2013r.  
Ponadto Rada Nadzorcza przedstawi a Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
sprawozdanie ze swojej dzia alno ci w 2012 roku i wyst pi a o jego zatwierdze-
nie. 
 

V. Zakres stosowania Dobrych praktyk spó ek notowanych na GPW 
przez spó  MEGARON S.A. 
W Spó ce przestrzegane s  zasady adu korporacyjnego, zawarte w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spó ek Notowanych na GPW” stanowi cego 
za cznik do Uchwa y Rady Gie dy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku 
zmienionego Uchwa  Rady Gie dy Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, 
Uchwa  Rady Gie dy Nr 15/1287/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Uchwa  Rady 
Gie dy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa dziernika 2011 r. oraz Uchwa  Rady 
Gie dy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. z wy czeniem zasad 
ujawnionych we w ciwym raporcie. 

 
 

VI.  Stosowanie Dobrych praktyk spó ek notowanych na GPW przez 
Rad  Nadzorcz  

Rada Nadzorcza dzia a zgodnie z zasadami adu korporacyjnego. W ubieg ym 
roku nie mia  miejsca aden przypadek z amania przez Rad  Nadzorcz  której-
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kolwiek z przyj tych do stosowania zasad Dobrych praktyk spó ek notowanych na 
GPW. 
Cz onkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobi cie swoje obowi zki zwi zane z 
posiedzeniami Rady. 
Wynagrodzenie Cz onków Rady Nadzorczej pozostawa o w rozs dnym stosunku 
do wyników ekonomicznych spó ki MEGARON S.A. i wynios o w 2013r. cznie 45 
tys. z .  
Cz onkowie Rady Nadzorczej kierowali si  w swoim post powaniu interesem 
spó ki oraz niezale no ci  opinii i s dów. 
W okresie sprawozdawczym nie mia y miejsca sytuacje, w wyniku których Cz on-
kowie Rady musieliby poinformowa  o istniej cym konflikcie interesów lub mo -
liwo ci jego powstania, a w efekcie musieliby powstrzyma  si  od zabierania g o-
su w dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz od g osowania nad uchwa  w 
sprawie, w której zaistnia  konflikt interesów. 

 
VII. Wybór firmy do badania sprawozda  finansowych 

Rada Nadzorcza uchwa  nr 3/10/2013/RN-P z dnia 18 pa dziernika 2013 roku 
dokona a wyboru HLB M2 Audyt Sp. z o. o. Spó ka komandytowa z siedzib  w 
Warszawie, wpisan  na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  
finansowych pod numerem 3697, do badania rocznego sprawozdania finansowe-
go za rok obrotowy 2013.  
Przy podejmowaniu decyzji Rada Nadzorcza kierowa a si  nast puj cymi prze-

ankami: 
- zasadami adu korporacyjnego, 
- dobr  wspó prac  w trakcie poprzednich okresów, 
- renom  firmy HLB M2 Audyt Sp. z o. o. Spó ka Komandytowa,  

 
VIII. Ocena sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w 2013r., 

sprawozdania finansowego za 2013r. oraz wniosku Zarz du co 
do przeznaczenia zysku za 2013r.  

Dokonuj c oceny sprawozda  Zarz du  z dzia alno ci Spó ki za rok 2013, oce-
ny sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarz du w sprawie podzia u zysku 
Rada opiera a si  na tre ci tych dokumentów, opinii wraz z raportem uzupe nia-

cym  z badania finansowego sporz dzonymi przez bieg ego rewidenta oraz na 
informacjach uzyskiwanych od Prezesa Zarz du na posiedzeniach Rady.  

Sprawozdanie finansowe za 2013r. zbadane zosta o przez bieg ego rewidenta 
przeprowadzaj cego badanie w imieniu  HLB M2 AUDYT Spó ka z o.o. spó ka Ko-
mandytowa z siedzib  w Warszawie  tj. podmiotu wybranego przez Rad  Nadzor-
cz  zgodnie z wnioskiem Zarz du. Opinia z badania jest opini  pozytywn  i bez 
zastrze ,  a z one sprawozdania bieg y uznaje za zgodne, rzetelne i kom-
pletne. 
 Rada Nadzorcza podda a ocenie sprawozdanie finansowe Spó ki za rok ob-
rotowy 2013, sk adaj ce si  z: 

a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
b) Bilansu, sporz dzonego na dzie  31 grudnia 2013 roku, wykazuj cego po 

stronie aktywów i pasywów sum  28 993 tysi cy z otych, 
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c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2013 roku, wykazuj cego zysk netto w kwocie 1 503 tysi cy z otych, 

d) Zestawienia zmian w kapita ach w asnych za okres od 1 stycznia 2013 roku 
do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj cego zmniejszenie kapita ów w asnych 
o kwot  657 tysi cy z otych, 

e) Rachunku przep ywów pieni nych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku, wykazuj cego zwi kszenie stanu rodków pieni nych 
o kwot  211 tysi cy z otych, 

f) Informacji dodatkowej, obejmuj cej wprowadzenie do sprawozdania finan-
sowego oraz dodatkowe noty i obja nienia. 

 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu si  z  wy ej wskazanymi dokumentami i informa-
cjami, ocenia, e dane zawarte w  sprawozdaniu finansowym Spó ki  prawid owo i 
rzetelnie charakteryzuj  jej  sytuacj  maj tkow , finansow  oraz odzwierciedlaj  
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku dzia alno ci go-
spodarczej, rentowno ci i przep ywów pieni nych w badanym okresie.  
 

Po zapoznaniu si  z tre ci  Sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za 
rok 2013, Rada Nadzorcza stwierdzi a, e zawiera ono wszelkie informacje wy-
magane przepisami ustawy o rachunkowo ci. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdzi-
a, e Sprawozdanie zosta o sporz dzone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
prawa i jest zgodne z ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
Dane finansowe prezentowane przez Zarz d s  zgodne z danymi zawartymi w 
sprawozdaniu finansowym. Zarz d przedstawi  sytuacj  Spó ki na podstawie jej 
rzeczywistego stanu gospodarczego. 
W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki dzia alno ci gospodarczej, dokonano 
oceny róde  przychodów spó ki, omówiono struktur  kosztów dzia alno ci spó ki 
oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie nara ona jest Spó ka. 
 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuacj  finansow  Spó ki oraz dzia a-
nia realizowane przez Zarz d Spó ki w 2013 roku, uznaj c i  stwarzaj  one  pod-
stawy do dalszej kontynuacji dotychczasowej  dzia alno ci Spó ki. 
 
Zarz d Spó ki zaproponowa , aby zysk netto za 2013r. w wysoko ci 1.503.070,94 

otych (jeden milion pi set trzy tysi ce siedemdziesi t z otych 94/100), zosta  
podzielony w nast puj cy sposób: 
a) dywidenda dla akcjonariuszy 1.485.000,00 z , 
b) kapita  rezerwowy 18.070,94 z , którym Zarz d b dzie móg  dysponowa  na 
cele wyp aty dywidendy. 
 
 Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarz du Spó ki w sprawie podzia u zy-
sku netto Spó ki za 2013r.  oraz o trybie i terminach wyp aty akcjonariuszom 
cz ci zysku przeznaczonej na dywidend . Rada stwierdzi a, i  wniosek ten jest 
zgodny nie wp ywa negatywnie na interesy Spó ki i plany jej rozwoju. 
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WNIOSKI: 
Rada Nadzorcza Spó ki stwierdza, e wszystkie wy ej wymienione dokumenty zo-
sta y sporz dzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami prawa i s  zgodne zarówno z ksi gami i dokumentami jak i ze stanem 
faktycznym. 
Rada Nadzorcza zapozna a si  ze sposobem prowadzenia ksi g rachunkowych w 
Spó ce i oceni a wszystkie sk adniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 
ust. 2 ustawy o rachunkowo ci. 
Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, i  Zarz d w sposób nale yty wyko-
nywa  swoje obowi zki wynikaj ce z udzielonego mandatu. 
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Walnego Wspólników o: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 
b) zatwierdzenie Sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku obroto-

wym 2013, 
c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2013 zgodnie z wnioskiem Za-

rz du, 
d) udzielenie Zarz dowi Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w roku 

obrotowym 2013. 
 

IX.  Ocena dzia alno ci MEGARON S.A. 
Rada Nadzorcza wykonywa a sta y nadzór nad dzia alno ci  Spó ki i prac  Zarz -
du poprzez: 

- analizowanie materia ów otrzymywanych od Zarz du na wniosek Rady, 
- uzyskiwanie informacji i szczegó owych wyja nie  od Cz onków Zarz du i 

innych pracowników firmy w trakcie posiedze  Rady Nadzorczej, 
- dzia ania w ramach realizacji  inkorporowanych przez Rad  zada  Komitetu 

Audytu, 
- dzia ania bieg ego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywa  przegl du i 

badania dokumentacji finansowo-ksi gowej oraz sporz dzonych na jej 
podstawie sprawozda  finansowych.  

 
W 2013 roku Rada Nadzorcza analizowa a i nadzorowa a mi dzy innymi:  

- plany rzeczowo – finansowe dzia alno ci spó ki MEGARON S.A., w tym roz-
wój nowych produktów,  

- realizacj  bud etu spó ki MEGARON S.A. 
- rentowno  sprzeda y krajowej oraz eksportu, 

 
 Rada Nadzorcza na ka dym posiedzeniu analizowa a bie ce wyniki finan-
sowo - ekonomiczne spó ki, a w szczególno ci realizacj  sprzeda y, ponoszone 
koszty, poziom mar y, gospodark  zapasami oraz gospodark rodkami finanso-
wymi.  

 
 Spó ka MEGARON S.A. zamkn a 2013 rok przychodami ze sprzeda y w 
wysoko ci 41,07 mln z  (co oznacza spadek przychodów ze sprzeda y o 4,1% w 
porównaniu do 2012roku). Podstawow  przyczyn  spadku przychodów nie by  
spadek wolumenu sprzeda y, ale g ównie zmiana dokumentowania udzielonych 
kontrahentom bonusów, które w 2012 r. obci y koszty podstawowej dzia alno-
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ci operacyjnej, natomiast w okresie sprawozdawczym udzielone bonusy doku-
mentowane by y fakturami koryguj cymi, które zosta y uj te jako zmniejszenie 
przychodów ze sprzeda y. Warto  obrotów po IV kwarta ach 2013r. przed odli-
czenie bonusów wskazywa a na wzrost sprzeda y o ok. 2,8%. 
 
Rok 2013 zako czy  si  zyskiem na sprzeda y w kwocie 1,62 mln z  i zyskiem 
netto na poziomie 1,50 mln z .. Jest to znacznie ni szy wynik, ni  osi gni ty w 
roku 2012, ale te  taki by  przewidywany i zgodny z planami spó ki na 2013 rok. 
Zaplanowane dzia ania przewidywa y ekspansj  na nowy segment rynku co po-
ci gn o za sob  znaczne koszty promocji i wprowadzenia na rynek innowacyjne-
go produktu (gotowy klej do p ytek MIG F-60). 
 
Spó ka terminowo wywi za a si  ze wszystkich swoich zobowi za  finansowych, 
w tym dokona a sp aty kredytów inwestycyjnych, a jej obecna sytuacja nie stwa-
rza podstaw do obaw w zakresie p ynno ci finansowej.  

 
W ocenie Rady Nadzorczej wyniki finansowe uzyskane w 2013 roku przez 

MEGARON S.A. s  pozytywne w kontek cie sytuacji rynkowej, zarówno w 
zakresie przychodów ze sprzeda y jak równie  poziomu osi ganej rentowno ci. 

 
X. Ocena systemu kontroli wewn trznej i systemu zarz dzania 

ryzykiem istotnym dla spó ki 
 Oceny funkcjonowania systemu kontroli wewn trznej oraz systemu zarz -
dzania ryzykiem istotnym dla Spó ki  Rada dokonywa a g ównie  w oparciu o in-
formacje pozyskiwane od Zarz du oraz poprzez dzia ania cz onków Rady delego-
wanych do dzia  bie cych w zakresie realizacji  inkorporowanych przez Rad  
zada  Komitetu Audytu. 
 MEGARON S.A. nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych zwi -
zanych bezpo rednio z wykonywaniem funkcji audytu wewn trznego. Funkcje te 
wype niane s  przez Zarz d Spó ki oraz kierownictwo posiadaj ce delegacje od-
powiednich uprawnie  i odpowiedzialno ci. 
 Kontrola wewn trzna sprawowana jest bezpo rednio przez ka dego pra-
cownika, w tym przez funkcjonuj cy system samooceny. Nast pnie pracownik 
jest kontrolowany przez bezpo redniego zwierzchnika i osoby z nim wspó pracu-

ce w zakresie jako ci i poprawno ci wykonywanych czynno ci. Celem tych dzia-
 jest zapewnienie zgodno ci zrealizowanych czynno ci z obowi zuj cymi pro-

cedurami i wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za ca okszta t prowa-
dzonej kontroli wewn trznej, za minimalizowanie poziomu istniej cego ryzyka, a 
tak e za identyfikacj  nowych zagro  odpowiedzialny jest Zarz d spó ki. 
 Audyt wewn trzny realizowany jest w spó ce przez s by finansowe, które 
co miesi c analizuj  wykonanie kosztów przez poszczególne komórki organiza-
cyjne, ich odchylenia od planowanych bud etów oraz przyczyny tych odchyle . 
 
Nadzór nad  powy szymi  aspektami sprawuje Rada  Nadzorcza na swoich  
posiedzeniach  m.in. poprzez: 
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-  analiz  comiesi cznych sprawozda  finansowych spó ki (czynno ci delego-
wanych cz onków Rady), 

-  analiz  kwartalnych, pó rocznych i rocznych sprawozda  finansowych spó -
ki, 

-  analiz  zidentyfikowanych ryzyk,  
- wspó prac  z bieg ym rewidentem. 

 
 Na podstawie przeprowadzonej rocznej oceny stosowanych procedur Rada 
Nadzorcza stwierdza, e system kontroli wewn trznej w spó ce MEGARON S.A. 
dzia a w prawid owy sposób i jest skuteczny. 
 
Ryzyka istotne dla spó ki MEGRON S.A. 
  
Przeprowadzona analiza pod k tem: 
- prawdopodobie stwa wyst pienia danego zdarzenia, 
- skali potencjalnego wp ywu na przychody/koszty spó ki, 
pozwoli a do zaliczy  do g ównych ryzyk w 2013r. ich nast puj ce kategorie, 
zwi zane bezpo rednio z dzia alno ci  Spó ki: 

- ryzyko zwi zane z kana ami dystrybucji oraz utrat  kluczowych odbiorców, 
- ryzyko zwi zane ze spraw  s dow ; 
-  

 
Z ogó u produkowanych przez Spó  wyrobów w 2013 r. 30,11% dystrybuowa-
ne by o przez najwi kszego odbiorc  Spó ki – Firm  A (wzrost w odniesieniu do 
2012r.), pozosta e 69,89% przez pozosta ych odbiorców hurtowych, istnieje, 
wi c ryzyko utraty znacz cego odbiorcy, jakim jest Firma A. 
Przeciwdzia anie temu ryzyku opiera si  na wdra anej polityce dywersyfikacji od-
biorców, w celu utrzymania planowanego poziomu sprzeda y.  
Optymalne wykorzystanie kana ów dystrybucji ma zapewni  rozszerzenie palety 
oferowanych produktów. 
 
Ryzyko zwi zane ze spraw  s dow  jest pochodn  sporu z Generalnym Wyko-
nawc  udowy zak adu produkcji i budynku biurowego w Szczecinie, której inwe-
storem by  MEGARON S.A. Przedmiot post powania obejmuje wynagrodzenie za 
roboty, w tym roboty dodatkowe, wykonywane przez stron  powodow  przy bu-
dowie zak adu produkcji i budynku biurowego. W przypadku niekorzystnego dla 
Spó ki rozstrzygni cia sprawy wynik finansowy zosta by znacznie obci ony oraz 
wzros yby koszty okresu (w dacie wydania niekorzystnego wyroku). 

 
Wdra ane przeciwdzia anie w odniesieniu do tego ryzyka opiera si  na 

stopniowym zwi kszaniu rezerwy na niekorzystne rozstrzygni cie, oraz 
aktywnym dzia aniach procesowych (w tym planowane ekspertyzy prywatne). 

  
Pozosta e ryzyka, w tym zwi zane z przestrzeganiem obowi zuj cych 

przepisów prawa i regulacji s  prawid owo identyfikowane i zarz dzane przez 
spó . 
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Rada Nadzorcza systematycznie ocenia jako  systemów wewn trznej 

kontroli i zarz dzania ryzykiem Spó ki. Na podstawie dokonanej oceny Rada 
Nadzorcza wyra a opini e nie wyst pi y niedoci gni cia, które mog yby istotnie 
wp yn  na efektywno  systemu wewn trznej kontroli i zarz dzania ryzykiem 
Spó ki. 

  
XI. Ocena pracy Rady Nadzorczej i wniosek do Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy 
Rada Nadzorcza uwa a, e wykonywa a swoje obowi zki zgodnie z 

wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczynia a si  do wzrostu 
warto ci firmy oraz zwi ksza a zaufanie akcjonariuszy. 

 Sk adaj c niniejsze sprawozdanie i informacje Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spó ki, Rada Nadzorcza wnosi o ich przyj cie i 
udzielenie absolutorium cz onkom Rady z wykonywania przez nich obowi zków w 
okresie sprawozdawczym tj. w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 
  
 
 
 
 
Mariusz Adamowicz – Przewodnicz cy Rady    
 
 
Krzysztof Koroch – Wiceprzewodnicz cy Rady 
 
 
Arkadiusz Mielczarek  Sekretarz Rady             
 
 
Adam Sikora – cz onek Rady                          
 
 
Mieszko Parszewski  – cz onek Rady              
 
 
Szczecin, 16.05.2014r. 
 



  
  
 

 
 
 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi, 
 
 
 
 
 

W imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu roczne 

sprawozdanie z działalności Spółki w 2013 roku. Stanowi ono podsumowanie wysiłków wszystkich 

naszych pracowników i ich całorocznej pracy, włożonej w budowanie silnej pozycji Spółki oraz 

rozwijanie jej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym. 

 

Pod względem handlowym, miniony rok był okresem pełnym wyzwań dla spółek z segmentu 

chemii budowlanej. Wyraźne spadki oraz wahania sprzedaży w branży materiałów wykończeniowych 

oraz budowlanych przełożyły się na spowolnienie realizacji zamierzonych celów.  

W roku 2013 r. spółka wypracowała zysk netto na poziomie 1 503 tys. zł. Jest to znacznie 

niższy wynik, niż osiągnięty w roku 2012, ale też taki był przewidywany i zgodny z planami spółki na 

2013 rok. Zaplanowane działania przewidywały ekspansję na nowy segment rynku co pociąga za sobą 

znaczne koszty promocji i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu - Gotowego klej do 

płytek ŚMIG F-60. W mniejszym stopniu, na wynik wpłynął również nieplanowany wzrost kosztów 

podstawowej działalności operacyjnej związany ze wzrostem konkurencyjności na rynku, a co za tym 

idzie wzrostem kosztów sprzedaży.  

W minionym roku, wbrew ogólnemu wyhamowaniu wzrostu gospodarczego jakie nastąpiło w 

Polsce oraz jego odzwierciedlenia w kondycjach finansowych spółek branży budowlanej i spadku ich 

wyceny rynkowej, Megaron S.A. wywiązała się terminowo ze wszystkich swoich zobowiązań 

finansowych. Ponadto Zarząd doprowadził do przedterminowej spłaty całości pozostałego zadłużenia 

wynikającego z kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski 

S.A. W ten sposób Spółka ponownie udowodniła, że w bardzo trudnej sytuacji rynkowej potrafi 



utrzymać wysoki poziom działalności biznesowej, a przez to stać się wiarygodnym partnerem dla 

dostawców, odbiorców i instytucji finansowych. 

Skuteczność realizacji przez Spółkę zamierzonych celów, a także osiągane wyniki finansowe 

pozwoliły na wypłatę dywidendy, dzięki czemu potwierdzony został status spółki jako spółki 

dywidendowej. Akcjonariusze otrzymali w poprzednim roku do podziału dywidendę z zysku za rok 

obrotowy 2012 w wysokości prawie 3,2 mln zł.  

Dotychczas podejmowane działania przez Spółkę znalazły uznanie zewnętrznych gremiów, w 

formie potwierdzenia przynależności do elitarnego klubu „Gazel Biznesu” w 12. i 14. edycji rankingu 

najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. 

Zgodnie ze strategią realizowaną przez Zarząd Spółki, istotnym elementem wzmacniania 

pozycji rynkowej w 2014 roku będą inwestycje związane z procesem produkcji, dynamizacją 

działalności eksportowej oraz poszerzaniem portfolio oferowanego asortymentu w nowych 

segmentach rynku.  

Wyrażam głębokie przekonanie, że działania podejmowane w celu realizacji dotychczas 

założonej strategii Megaron S.A. stawiają Spółkę na rynku chemii budowlanej w gronie firm silnych i 

dynamicznych, a przede wszystkim wiarygodnych dla jej partnerów biznesowych. 

 
 
 
  

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Sikora 

 

Prezes Zarządu Megaron S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

                                                                    
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI  

MEGARON S.A. 
ZA OKRES 1.01.2013 – 31.12.2013 

 
 
 
 

 
 
 
 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 
Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie z przepisami 
prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych. 
 
NAZWA:  MEGARON S.A. 
SIEDZIBA:  70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 3 e, f 
SĄD REJESTROWY:  Sąd Rejonowy dla Szczecina - 
 Centrum w Szczecinie, XIII 
 Wydział Gospodarczy Krajowego 
 Rejestru Sądowego 
NR KRS:  0000301201 
REGON 810403202 
TELEFON: +48 (091) 46 64 540 
FAX: +48 (091) 46 64 541 
STRONA INTERNETOWA: www.megaron.com.pl 
ADRES E-MAIL: megaron@megaron.com.pl 
 
PRZEWAŻAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ WG PKD: 2352Z 
SEKTOR WG KLASYFIKACJI GPW: materiałów budowlanych (mbu) 
CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI: zawarta na czas nieoznaczony 
 
Akcje Spółki MEGARON S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 
dnia 25 lutego 2011 r. 
 
 
 



 
 
 1.1  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 
 
Spółka prowadzi działalność produkcyjną w branży materiałów budowlanych. Jest producentem 
mieszanek mineralnych do wewnętrznych prac wykończeniowych dla budownictwa mieszkaniowego i 
użyteczności publicznej. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny pod Szczecinem, gdzie 
produkuje szeroką gamę produktów z kategorii chemii budowlanej. 

 
 1.2  ODDZIAŁY SPÓŁKI 
 
Spółka nie posiada oddziałów na terenie kraju i poza jego granicami. Atutem Megaron S.A. jest silnie 
rozwinięty sprawny system dystrybucji oraz przedstawicielstw handlowych w poszczególnych 
regionach kraju. 
 
 2 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH 
 
Główną specjalnością Spółki jest produkcja suchych i mokrych mieszanek budowlanych na bazie 
surowców mineralnych. Asortyment wyrobów oferowanych przez Spółkę można podzielić na dwie 
kategorie: 

a) gotowe masy i emulsje budowlane, m.in.: 

• Gotowy  klej do płytek ŚMIG F-60 PREMIUM 

• Gotowa Gładź Tynkowa ŚMIG 

• Biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A-2 PREMIUM 

• Gotowa zaprawa szpachlowa ŚMIG B-1 NATURAL 

• Polimerowa biała zaprawa szpachlowa SPEEDMASTER 

• Polimerowa emulsja gruntująca GRUNT K-15 

• Polimerowa emulsja gruntująca GRUNT K-17 

• Polimerowa emulsja gruntująca GRUNT K-30 

• Masa szpachlowa do łączenia płyt g-k ŚMIG C-50 ZBROJONY 

• Masa szpachlowa do łączenia płyt g-k ŚMIG C-30 PLUS 

• Biała gotowa polimerowa gładź szpachlowa AS-MIX A12 

• Ready-to-use polymer finishing plaster SMIG A-2 

• Ready-to-use tile adhesive SMIG F-60 PREMIUM 

• MEGAPROFI Spritzspachtel BC 27 

• MEGAPROFI Spachtelmasse BC 24 

• MEGAPROFI First Filler C 20 

• MEGAPROFI Tapeless Joint Filler C 50 

• MEGAPROFI Betonkontakt N 230 

• MEGAPROFI Joint Filler C 30 

• MEGAPROFI Grundierung K 300 

• MEGAPROFI Hochelastischer Fliesenkleber F150 

• Färdiblandad FIX 18 KG D1TE Klass 

• Spachtelmasse PLANOFILL S5 



• SKALFLEX 

b) suche prefabrykowane mieszanki (przeznaczone do samodzielnego przygotowania w miejscu 
zastosowania), m.in.: 

• Gładź polimerowo-gipsowa biała PROFESSIONAL 

• Gładź gipsowo-polimerowa biała SUPER FINE 

• Gładź gipsowo-polimerowa FINE 

• Gładź gipsowa biała CLASSIC 

• Gładź gipsowa SUPER FINISZ 

• Gładź gipsowa biała FINISZ 

• Gładź gipsowa Gs-1 

• Gładź gipsowa biała Gt-120 

• Gips szpachlowy francuski 

• Gips szpachlowy 

• Gips zbrojony 

• Klej montażowy 

• Gypsum joint filler 

• Finishing gypsum plaster 

• Gypsum-polymer plaster 

 
Produkcja odbywa się w dwóch halach produkcyjno-magazynowych. Gotowe zaprawy budowlane 
produkowane są w hali  produkcyjno-magazynowej w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 a, natomiast 
suche prefabrykowane mieszanki – w hali produkcyjno-magazynowej w Szczecinie przy ul. 
Pyrzyckiej 3 e, f. 
 
 
 3 STRUKTURA SPRZEDAŻY I RYNKI ZBYTU 
 
 3.1  WARTOŚCIOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY 
 
 2013 2012 
Gotowe masy i emulsje budowlane 14 034,81 tys. zł 34,17% 11 441,18 tys. zł 26,72% 
Suche prefabrykowane mieszanki 27 042,19 tys. zł 65,83% 31 372,58 tys. zł 73,28% 

RAZEM 41 077,00 tys. zł 100,00% 42 813,76 tys. zł 100,00% 
 
 
 3.2  ILOŚCIOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY 
 

 2013 2012 
Gotowe masy i emulsje budowlane 11 023 t 25,38%  9 048 t 20,14% 
Suche prefabrykowane mieszanki 32 407 t 74,62% 35 871 t 79,86% 

RAZEM 43 430 t 100,00% 44 919 t 100,00% 
 
Spółka osiąga największe obroty ze sprzedaży Gładzi gipsowej FINISZ. W 2013 r. sprzedaż tego 
produktu stanowiła 28,23% całkowitej sprzedaży Spółki. Produkt pakowany jest w 10- i 20- 
kilogramowe worki. Kolejny istotny produkt w strukturze sprzedaży Spółki to Gładź gipsowa biała 
SUPER FINISZ, stanowiąca 22,59% wielkości sprzedaży w 2013 r. Ze sprzedaży tych produktów 
Spółka osiągnęła 50,83% obrotów w 2013 roku. 



 
 3.3  INFORMACJE O RYNKU ZBYTU 

 
Spółka prowadzi działalność na krajowym rynku chemii budowlanej oraz na rynkach zagranicznych. 
 
Sprzedaż wg rynku zbytu 
 2013 2012 
Rynek krajowy 39 957,20 tys. zł 97,27%    42 163,39 tys. zł 98,48% 
Rynek zagraniczny  1 119,80 tys. zł   2,73% 650,37 tys. zł   1,52% 
 
Terytorialnie największą sprzedaż Spółka realizuje: 

a) w kraju - w województwie wielkopolskim. Kolejnymi istotnymi punktami na mapie 
dystrybucji Spółki są województwa: małopolskie i śląskie. 

b) poza granicami -  na terenie Niemiec.  Kolejnymi istotnymi punktami na mapie dystrybucji 
Spółki są:  Łotwa, Rosja oraz Kazachstan. 

 
W roku 2013 sprzedaż krajowa osiągnęła wzrost w stosunku do sprzedaży z roku poprzedzającego. Z 
ogółu produkowanych przez Spółkę wyrobów, w 2013 r. 30,11 % sprzedawane było przez 
największego odbiorcę – Firmę A, pozostałe 69,89% produkcji Emitent sprzedał odbiorcom 
hurtowym, wśród których ze względu na przekroczenie 6,1 % wartości przychodów ze sprzedaży 
ogółem można wyróżnić w szczególności:  

 1 Firmę B - udział w całości przychodów ze sprzedaży produktów wyniósł ok. 9%, 
 2 Firmę C - udział w całości przychodów ze sprzedaży produktów wyniósł ok. 8%, 
 3 Firmę D - udział w całości przychodów ze sprzedaży produktów wyniósł ok. 6%, 

 
Z powyższymi podmiotami Spółka posiada podpisane umowy o współpracy określające szczegółowo 
warunki dostaw, terminy dostaw oraz terminy płatności. Umowy te gwarantują ciągłość sprzedaży 
oferowanych towarów. W przypadku Firmy A zawarta została umowa ramowa. 
 
Spółka prowadzi dywersyfikację grupy odbiorców dla swoich wyrobów. Spółka nie jest uzależniona 
od żadnego z odbiorców. 
 
 
 
 4 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 
 
W okresie sprawozdawczym  Spółka  nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju 
 
 5 ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA 
 
 
 5.1  DOSTAWA SUROWCÓW 
. 
W ramach działalności produkcyjnej Emitenta nie występują żadne uzależnienia od dostawców. 
Emitent nie jest związany umowami ciągłymi i posiada zdolność natychmiastowej zmiany dostawców. 
Otoczenie rynkowe umożliwia substytucję zamawianych surowców. Dostawa surowców i 
komponentów odbywa się równolegle, przynajmniej od 4-5 dostawców, co zapewnia ciągłość dostaw. 
Ze względu na dużą konkurencję na rynku dostawców możliwa jest ich szybka zmiana. 
Transakcje handlowe z dostawcami realizowane są na podstawie pisemnych, jednorazowych 
zamówień, składanych w oparciu o oferty handlowe dostawców określających warunki dostawy na 
określony, dłuższy okres (z reguły na rok kalendarzowy). W powyższy sposób Emitent składa 
zamówienia do swoich najważniejszych dostawców, z których FIRMA E osiągnęła udział 11,77% 
przychodów ze sprzedaży ogółem, przy czym jej udział w zaopatrzeniu Emitenta wynosi 24,54%. 
 
 



 5.2  DOSTAWA OPAKOWAŃ 
 
W ramach stosunków z dostawcami opakowań nie istnieje uzależnienie Emitenta od jakiegokolwiek 
dostawcy. Dostawa opakowań odbywa się od dwóch podmiotów równolegle, dzięki czemu 
zapewniona jest ciągłość zaopatrzenia. Emitent magazynuje zapasy opakowań u dostawców do czasu 
ich odbioru. W razie wyczerpywania się danej partii opakowań Emitent zleca produkcję kolejnej 
partii, a opakowania dostarczane są przez drugiego dostawcę. Dzięki temu Emitent ma zapewniony 
stały dostęp do potrzebnych opakowań. 
Podobnie jak w przypadku stosunków z dostawcami surowców, transakcje z dostawcami opakowań 
realizowane są na podstawie pisemnych, jednorazowych zamówień, składanych w oparciu o oferty 
handlowe dostawców określających warunki dostawy na określony okres (z reguły na rok 
kalendarzowy). 
Żaden z dostawców opakowań nie osiągnął udziału co najmniej 10% w przychodach ze sprzedaży 
ogółem. 
 
 6 INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI 
EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY 
AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB 
KOOPERACJI 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent zawarł następujące umowy znaczące dla swojej działalności: 
 
I. Umowy na przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii reklamowych z agencją redHorses 
Krystyna Szczęch-Mroczek z siedzibą w Szczecinie: 
 
1) umowa z dnia 8 maja 2013 r. na kwotę 151.608,00 zł + VAT dotycząca wyprodukowania 
kilkusekundowych spotów reklamowych promujących w polskojęzycznych stacjach telewizyjnych 
produkt Emitenta – Klej do płytek ŚMIG F-60 – oraz udzielenia licencji na ich wykorzystanie; 
2) umowa z dnia 6 maja 2013 r. na kwotę 2.350.000,00 zł + VAT dotycząca promocji produktu 
Emitenta – Klej do płytek Śmig F-60 – w polskojęzycznych stacjach telewizyjnych, radiowych, prasie 
i outdorze, oraz zaplanowania i zakupu czasu reklamowego i przestrzeni reklamowej. 
 
Postanowienia ww. umów, w tym dotyczących kar za niewykonanie którejkolwiek z umów, nie 
odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. Za kryterium uznania łącznej wartości tych 
umów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta wg stanu wynikającego z 
raportu okresowego przed podpisaniem umowy. Umowy zostały w pełni wykonane przez obie strony. 
 
 
II. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym ze spółką BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z 
dnia 25 czerwca 2013 r. 
 
Na warunkach określonych w umowie, Bank przyznał Emitentowi kredyt w wysokości 
nieprzekraczającej 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Termin 
spłaty kredytu został określony na dzień 24 czerwca 2016 r. Prawne zabezpieczenie spłaty 
udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla. 
Zgodnie z umową środki z kredytu zostały uruchomione po przedstawieniu przez Emitenta 
dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych ww. umową. 
Oprocentowanie kredytu, opłaty oraz prowizje Banku objęte zostały klauzulą poufności zawartą w 
aneksie nr 1 z dnia 26 czerwca 2013 r. i w interesie Banku nie mogą zostać podane do publicznej 
wiadomości. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju 
umów. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta 
wg stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego przed podpisaniem umowy. 
 
Emitent informuje, że nie otrzymał informacji o zawarciu umów pomiędzy akcjonariuszami. 



 
 
 7 INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH 
INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH  
 
U Emitenta nie występują powiązania organizacyjne z innymi podmiotami oraz nie prowadził w 
okresie objętym sprawozdaniem inwestycji krajowych i zagranicznych. 
 
 8 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA 
LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH 
WARUNKACH NIŻ RYNKOWE  
 
W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez emitenta transakcje z podmiotami 
powiązanymi, zarówno pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach 
innych niż rynkowe. 
 
 9 INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH 
DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK 
 
Emitent w dniu 25 czerwca 2013 r. zawarł ze spółką BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę 
o kredyt w rachunku bieżącym, o czym Spółka poinformowała w raporcie 17/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. Na warunkach określonych w umowie, Bank przyznał Emitentowi kredyt w wysokości 
nieprzekraczającej 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Termin 
spłaty kredytu został określony na dzień 24 czerwca 2016 r. Prawne zabezpieczenie spłaty 
udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla. 
Zgodnie z umową środki z kredytu zostały uruchomione po przedstawieniu przez Emitenta 
dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych ww. umową. 
Oprocentowanie kredytu, opłaty oraz prowizje Banku objęte zostały klauzulą poufności zawartą w 
aneksie nr 1 z dnia 26 czerwca 2013 r. i w interesie Banku nie mogą zostać podane do publicznej 
wiadomości. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla 
tego rodzaju umów.  
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Emitent wywiązał się terminowo ze wszystkich swoich 
zobowiązań finansowych. Dokonał przedterminowej spłaty całości pozostałego zadłużenia 
wynikającego z kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w 
Warszawie na podstawie umowy nr 7/2006 z dnia 20 marca 2006 r. o czym Spółka poinformowała w 
raporcie 20/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. Dodatkowo Emitent dokonał spłaty całości pozostałego 
zadłużenia wynikającego z kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w 
Katowicach na podstawie umowy nr 873/2010/00000055/00 z dnia 1 lipca 2010 r. o czym Spółka 
poinformowała w raporcie 25/2013 z dnia 31 października 2013 r. 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent nie zaciągnął pożyczek oraz nie wypowiedział istniejących. 
Informacje o istniejących kredytach zawarto w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (Nota 
19.C.) 
 
 10 INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU POŻYCZKACH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA 
 
W roku 2013 Emitent udzielił nieoprocentowane pożyczki w wysokości 150,8 tys. własnym 
pracownikom.  
 
 11 INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU 
OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM 



POWIĄZANYM EMITENTA 
 
Emitent w 2013 r. nie udzielał poręczeń i gwarancji. Spółka nie otrzymała również poręczenia i 
gwarancji od innego podmiotu. 
 
 12 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WPŁYWÓW Z 
WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent nie wyemitował dodatkowych papierów wartościowych. 
 
 13 REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent nie publikował prognoz finansowych. 
 
 14 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent wywiązał się terminowo ze wszystkich swoich zobowiązań 
finansowych. Dokonał przedterminowej spłaty całości pozostałego zadłużenia wynikającego z kredytu 
inwestycyjnego udzielonego Spółce przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie 
umowy nr 7/2006 z dnia 20 marca 2006 r. o czym Spółka poinformowała w raporcie 20/2013 z dnia 
21 sierpnia 2013 r. Dodatkowo Emitent dokonał spłaty całości pozostałego zadłużenia wynikającego z 
kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie 
umowy nr 873/2010/00000055/00 z dnia 1 lipca 2010 r. o czym Spółka poinformowała w raporcie 
25/2013 z dnia 31 października 2013 r. 
 
Emitent w raportowanym okresie tj. w dniu 16 lipca 2013 r. wypłacił pozostałą część dywidendy z 
zysku za rok obrotowy 2012, w wysokości 2.160.000 zł, w przeliczeniu 0,80 zł brutto na jedną akcję. 
Natomiast w dniu 31 października 2012 r. na poczet dywidendy z zysku za rok 2013 wypłacił zaliczkę 
w wysokości 1.026.000 zł, w przeliczeniu 0,38 zł brutto na jedną akcję. Dywidendą z zysku za rok 
2013 w łącznej kwocie 3.186.000 zł zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 2.700.00.  
W okresie sprawozdawczym Emitent nie deklarował wypłaty dywidendy ani zaliczki na poczet 
dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013. 
 
Obecna sytuacja finansowa nie stwarza podstaw do obaw w zakresie zarządzania zasobami 
finansowymi w okresach przyszłych. 
 
 
 15 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM 
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH 
ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE 
FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
W przypadku  podjęcia inwestycji w roku 2014 roku  finansowanie będzie  pochodziło  z 
wewnętrznych źródeł finansowych Emitenta oraz środków kredytowych. 
 
 16 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU 
TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK 
 
W ocenie Emitenta wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 2013 r. miały: 

• zwiększenie w tym okresie nakładów na działalność promocyjną. Przeprowadzona 
ogólnopolska kampania reklamowa telewizyjna i radiowa nowego produktu - Kleju do płytek 
ŚMIG F-60 - miała znaczący wpływ na obniżenie wyniku finansowego spółki. Poniesienie 
kosztów kampanii medialnej promującej nowy produkt było zamierzonym działaniem 
inwestycyjnym spółki mającym na celu pozyskanie rynku w nowym segmencie 



• zmiana dokumentowania udzielonych kontrahentom bonusów, które w 2012 r. obciążyły 
koszty podstawowej działalności operacyjnej, natomiast w okresie sprawozdawczym 
udzielone bonusy dokumentowane były fakturami korygującymi, które zostały ujęte jako 
zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Wartość obrotów po IV kwartałach 2013r. przed 
odliczenie bonusów wskazywała na wzrost sprzedaży o ok. 2,8% 

• utworzenie dodatkowej rezerwy w wysokości 100.000 zł na poczet ewentualnego 
niekorzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia sporu sądowego z powództwa Scanbet Sp. z o.o. 
z siedzibą w Chociwlu. 

 
Ponadto wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki w okresie sprawozdawczym miały w 
szczególności: 
 

• niska dynamika inwestycji na rynku krajowym związana z utrzymującymi się złymi 
nastrojami i ograniczeniami wydatków przez przedsiębiorstwa 

• koniunktura w krajowym sektorze budowlanym 
• dostępność finansowania bankowego ze względu na utrzymujące się ograniczenie zaufania do 

sektora budowlanego 
• konkurencja na rynku w zakresie ustalania poziomu cen materiałów i usług budowlanych 
• zmiana cen paliw i usług transportowych oraz wzrost kursu EURO, które wpływają na 

wysokość ponoszonych kosztów przez Spółkę. 
 
 
 17 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI 
ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU JEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
 17.1  CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

 
 17.1.1  KONIUNKTURA GOSPODARCZA 
 
Emitent poprzez działanie w branży budowlanej, jest uzależniony od koniunktury gospodarczej w 
Polsce. Z uwagi na fakt, że większość przychodów Spółki pochodzi z działalności na rynku krajowym 
to jej wyniki zależą od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną Polski. W szczególności 
zaś od stopy wzrostu PKB, stopy inflacji, poziomu deficytu budżetowego, polityki pieniężnej i 
fiskalnej, poziomu inwestycji krajowych, inwestycji przedsiębiorstwa, poziomu bezrobocia, poziomu 
stóp procentowych, nastrojów społecznych i poziomu konsumpcji. 
Sytuacja w sektorze budowlanym jest czynnikiem zewnętrznym, na który Emitent nie ma wpływu. 
Tym samym istnieje ryzyko negatywnego wpływu na działalność Emitenta w przypadku pogorszenia 
się koniunktury na rynku budowlanym, dlatego też Spółka stara się zmniejszyć to ryzyko poprzez 
poszerzenie oferty produktowej oraz poszukiwanie nowych kanałów zbytu, w których do tej pory 
produkty Spółki nie były obecne. 
 
 17.2  CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

 
 17.2.1  POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU 
 
Emitent utrzymuje istotną przewagę konkurencyjną nad innymi producentami działającymi na rynku 
polskim poprzez całkowite zautomatyzowanie bazy technologicznej hal produkcyjnych, stale 
poszerzaną ofertę produktową oraz wysoką jakość produktów. Spółka posiada nowoczesne linie do 
produkcji gotowych mineralnych mas budowlanych. 
 
 17.2.2  SPECJALIZACJA PRODUKCJI 
 
Ważnym elementem przyjętej strategii rozwoju jest koncentracja działań Spółki na rynku gotowych 
mineralnych mas i emulsji budowlanych. Specjalizacja produkcji przy wykorzystaniu nowoczesnej 
linii technologicznej umożliwia Spółce oferowanie dużej ilości produktów przy zachowaniu ich 



wysokiej jakości i przystępnej ceny. Emitent realizuje strategię producenta wyspecjalizowanego w 
produkcji gotowych mineralnych mas i emulsji budowlanych. 
 
 17.2.3  POTENCJAŁ ROZWOJU SPÓŁKI 
 
Emitent posiada potencjał w zakresie produktów, marketingu i sprzedaży do dalszego wzrostu 
sprzedaży w oparciu o bazę produkcyjną Spółki. Dodatkowo Spółka wykorzystuje potencjał 
logistyczny firm transportowych. 
 
 
 17.2.4  STRATEGIA RYNKOWA I ROZWÓJ EMITENTA 

 
Emitent realizuje strategię producenta wyspecjalizowanego, oferując produkty wysokiej jakości i 
stosunkowo niedrogie, dystrybuowane przez wyspecjalizowanych hurtowników.  
Na rok 2014 planuje się zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie gotowych mineralnych mas i 
emulsji budowlanych. Jest to odpowiedź na przewidywane zapotrzebowanie rynku na tego typu 
produkty. Spółka zamierza koncentrować się na umocnieniu pozycji rynkowej w swym podstawowym 
segmencie oraz zdobywaniu kolejnych obszarów rynku chemii budowlanej poprzez stałe poszerzanie 
portfolio oferowanych produktów, w czym upatruje możliwości dalszego wzrostu. 
 
 
 17.3   SZANSE I ZAGROŻENIA DLA EMITENTA. 
 
 17.3.1  SZANSE: 
− wzrost gospodarczy w Polsce 
− rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów 
− rozpoczęcie przez ECB skupu aktywów w przypadku nasilenia się zagrożenia deflacją, co wpłynie 

na spadek kursu EURO 
 
 17.3.2  ZAGROŻENIA: 
− brak ożywienia gospodarczego na rynku polskim i europejskim 
− zmienność na rynkach walutowych i finansowych 
− niestabilna sytuacja gospodarcza w Polsce i za granicą 
− wzrost cen na surowce 
− utrudnienia kredytowe w sektorze budowlanym 
− eskalacja konfliktu geopolitycznego w Europie 
 
 18  ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI ORAZ 
JEJ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 
 
W 2013 roku nie nastąpiła zmiana w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. 
 
 19 ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w jednoosobowym składzie: 
 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1. Piotr Sikora  Prezes Zarządu 

 
Skład Zarządu został ustalony i powołany uchwałami nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2011 r. Na 
dzień sporządzenia niniejszego raportu nie uległ zmianie. 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 
 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja  



1. Mariusz Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Krzysztof Koroch Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Mieszko Parszewski Członek Rady Nadzorczej 
5. Adam Sikora Członek Rady Nadzorczej 

 
Obecny skład Rady Nadzorczej ustalony i powołany został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Megaron S.A. uchwałą nr 13 z dnia 20 czerwca 2012 r. na trzyletnią wspólną kadencję i na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu nie uległ zmianie. 
 
W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 osób oraz uwzględniając rozmiar działalności 
Spółki, zadania komitetu audytu zostały inkorporowane do rady. Zasady funkcjonowania zarządu oraz 
rady nadzorczej regulują odpowiednio regulamin zarządu oraz regulamin rady nadzorczej dostępne na 
stronie internetowej www.megaron.com.pl. 
 
 
 20 WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI 
ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH 
REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ 
PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU 
POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE 
 
Emitent nie posiada zawartych z osobą zarządzająca żadnych umów o pracę, umów o zarządzanie, 
umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, które ustalałyby szczególne świadczenia dla członków 
organów zarządzających i nadzorujących Emitenta, wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 
lub innego stosunku prawnego na podstawie którego dana osoba wykonuje w Spółce powierzone jej 
funkcje.  
 
 
 21 NIESPŁACONE POŻYCZKI, KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA ITP. 
UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ BĄDŹ JEDNOSTKI OD NIEJ ZALEŻNE NA RZECZ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, BĄDŹ NA RZECZ OSÓB Z NIMI 
POWIĄZANYCH 
 
Na dzień kończący rok obrotowy transakcje o tym charakterze nie występowały. 
 
 22 INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH W 
PRZYSZŁOŚCI MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI 
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY 
 
Z posiadanych przez Emitenta informacji umowy zawarte w tym przedmiocie nie funkcjonują. 
 
 23 AKCJE EMITENTA POSIADANE PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 
 
Z informacji dostępnych Emitentowi wynika, że na dzień 31 grudnia 2013 r.: 

• Piotr Sikora, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, posiadał 1.641.500 akcji Emitenta 
stanowiących 60,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta o łącznej wartości nominalnej 
328 300 zł i dających prawo do wykonywania 64,41% liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu, tj. 3.091.500 głosów przysługujących z ogólnie posiadanej liczby akcji. 

• Adam Sikora, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, posiadał 250.000 akcji Emitenta 
stanowiących 9,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta o łącznej wartości nominalnej 
50 000 zł i dających prawo do wykonywania 9,38% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 
tj. 450.000 głosów przysługujących z ogólnie posiadanej liczby akcji. 
 



 24 STRUKTURA AKCJONARIATU 
 
W okresie sprawozdawczym w strukturze akcjonariatu nie nastąpiła żadna zmiana. 
Od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. struktura ta przedstawiała się następująco: 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji  % udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
na WZ 

% liczba głosów 
na WZ 

Piotr Sikora 1 641 500 60,80 % 3 091 500 64,41 % 

Andrzej Zdanowski 575 000 21,30 % 1025 000 21,35 % 

Adam Sikora 250 000 9,26 % 450 000 9,38 % 

Free Float 233 500 8,64 % 233 500 4,86 % 

 2 700 000 100 % 4 800 000 100 % 

 
Z rozpisaniem na serie akcji: 

 

Akcjonariusz Seria A Seria B Seria C Razem akcji % zysku Razem 
głosów % głosów 

Piotr Sikora 1 450 000 191 500 - 1 641 500 60,80 % 3 091 500 64,41 % 

Andrzej 
Zdanowski 450 000 125 000 - 575 000 21,30 % 1 025 000 21,35 % 

Adam Sikora 200 000 50 000 - 250 000 9,26 % 450 000 9,38 % 

Free Float - 33 500 200 000 233 500 8,64 % 233 500 4,86 % 

 2 100 000 400 000 200 000 2 700 000 100 % 4 800 000 100 % 
 

 
Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do spółki. Akcje 
imienne serii A w liczbie 2.100.000 sztuk są uprzywilejowane jedynie co do głosu, w ten sposób że na 
jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z akcjami spółki nie wiążą się żadne 
ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 
poza wskazanymi w § 8 Statutu Spółki (po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. z dnia 18 kwietnia 2014 r.) tj.: uprzywilejowanie wygasa z 
chwilą zbycia akcji na rzecz osób niebędących akcjonariuszami akcji serii A lub z chwilą zamiany na 
akcje na okaziciela, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub 
małżonków. Akcje serii B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
 
Nie nastąpił skup akcji własnych. 
 
Z posiadanych przez Emitenta informacji na dzień sporządzenia raportu wynika, że nie nastąpiły 
zmiany w strukturze akcjonariatu. 
 
 
 25 INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH 
 
W Spółce nie funkcjonują obecnie programy akcji pracowniczych. 
 
 26 OPIS POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM 
DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTARCJI 
PUBLICZNEJ 
 
Żadne z postępowań sądowych bądź administracyjnych, w których stroną był lub jest Emitent nie 



dotyczy przedmiotu sporu o wartości przewyższającej kwotę 10% kapitałów własnych.  
 
 27 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
Spółka zawarła oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w osobnym dokumencie. 
 
 28 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI W TYM WYNIKAJĄCYCH 
Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE 
EMITENTA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
 
Informacja została wskazana w pkt. I.1.10 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania 
finansowego. 
 
 29 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 
BIEŻĄCY OKRES 
 
Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu 
finansowym. 
 
 30 OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU 
EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY 
 
 
 30.1  RYZYKO FINANSOWE 
 
Emitent w toku prowadzonej działalności narażony jest na różne rodzaje ryzyka finansowego m.in.: 
ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty 
płynności. Nieodłącznym ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ryzyko 
kredytowe kontrahentów. Pomimo wprowadzenia restrykcyjnych procedur kontroli należności w 
Spółce, wciąż istnieje ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców. Opóźnienia w terminowym 
regulowaniu należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki, powodując 
konieczność tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności oraz finansowania działalności 
zadłużeniem zewnętrznym.  
Pomimo wprowadzonych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczenia ogólnych ryzyk (kredytowego, 
walutowego i odpowiedzialności cywilnej) istnieje możliwość wystąpienia czynników powodujących 
realizację kontraktu z marżą niższą niż pierwotnie planowana, wśród których należy wymienić:  

• wzrost cen surowców i energii 
• wzrost kosztów zatrudnienia pracowników 
• opóźnienia w terminowym wykonaniu prac przez wykonawców na rynku 
• niekorzystne warunki pogodowe 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
 
 30.2  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MAKROOTOCZENIEM 
 
 30.2.1  RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI 
 
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na polskim rynku w dużej mierze uzależnione są od 
sytuacji na nim panującej. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na działalność Emitenta są: 
poziom inflacji, stopa bezrobocia, poziom PKB, zamożność polskiego społeczeństwa, poziom stóp 
procentowych. Wśród wymienionych czynników znaczący wpływ na działalność Emitenta mają 
osiągane przez społeczeństwo dochody, posiadane oszczędności oraz zdolność do zaciągania 
kredytów i pożyczek. 
Przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez Emitenta zależą również od sytuacji na rynku budowlanym 



i ilości mieszkań oddawanych do użytku. Emitent, opracowując swoją strategię działania, opiera się 
m.in. na ogólnodostępnych raportach dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce. 
 
 30.2.2  RYZYKO WALUTOWE 
 
Część surowców produkcyjnych Emitenta pochodzi z importu. Wymienione operacje niosą ze sobą 
ryzyko zmiany kursu walutowego, co może wpływać nieznacznie na wyniki finansowe osiągane przez 
Spółkę. Emitent określa niniejsze ryzyko jako niewielkie. 
 
 30.2.3  RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI PRAWNYMI 
 
Emitent podlega wielu regulacjom prawnym m. in.: przepisom prawa handlowego, przepisom prawa 
podatkowego, przepisom prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Polskie przepisy prawne ulegają 
nieustającym zmianom. Taka zmienność uregulowań prawnych rodzi konieczność ciągłego ich 
śledzenia oraz stosowania odpowiadających im interpretacji. Zastosowanie się do niewłaściwej 
interpretacji może skutkować nałożeniem kar pieniężnych. Emitent zabezpiecza się przed taką 
ewentualnością, zwracając się o pisemną interpretację do odpowiednich organów administracji. 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga także dostosowania do międzynarodowych 
regulacji. Wszelkie zmiany przepisów oddziałują na prowadzoną przez Emitenta działalność, w 
związku z tym mogą wpływać na wzrost jego kosztów oraz pogorszenie wyników finansowych w 
przyszłości. 
 
 
 
 30.2.4  RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI STÓP PROCENTOWYCH 
 
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące poziomu stóp procentowych w bezpośredni sposób 
oddziałują na ilość udzielanych przez banki komercyjne kredytów. Ich wzrost wpływa na koszty 
takiego kredytu. Emitent ponosi ryzyko związane z poziomem stóp procentowych, ponieważ część 
działalności Emitenta finansowana jest kredytami bankowymi. Wzrost stóp procentowych może 
wpływać na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe poprzez zwiększenie kosztów finansowych. 
 
 30.2.5  RYZYKO KONKURENCJI 
 
Rynek chemii budowlanej, a w szczególności segment materiałów budowlanych do wykańczania 
wnętrz, na którym Emitent prowadzi swoją działalność, jest mocno konkurencyjny. Funkcjonuje na 
nim wiele spółek, których oferta asortymentowa jest zbliżona do proponowanych przez Emitenta 
produktów. Emitent posiada jednak długoletnie doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze 
technologiczne, co pozwala mu na utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej, pomimo działań 
rozwojowych podejmowanych przez konkurentów. 
 
 30.2.6  RYZYKO STAGNACJI BĄDŹ REGRESJI RYNKÓW, NA KTÓRYCH DZIAŁA 

EMITENT 
 
Spółka działa na rynku chemii budowlanej, który w znacznym stopniu uzależniony jest od sytuacji na 
polskim rynku budowlanym, zarówno pierwotnym jak i wtórnym. Wyroby wytwarzane przez 
Emitenta przeznaczone są przede wszystkim do zastosowania na etapie wykańczania wnętrz 
budynków istniejących (remonty) oraz nowo wybudowanych. 
Prognozy dla branży chemii budowlanej uzależnione są od wyników sprzedażowych wynikających z 
ogólnej kondycji całego sektora budownictwa komercyjnego oraz mieszkaniowego, które odpowiada 
za ok. 80% konsumpcji chemii budowlanej. 
Mimo oczekiwanego kurczenia się rynku chemii budowlanej w 2014 r., pojawiają się nowe trendy w 
budownictwie, które w kolejnych latach mogą zdecydowanie dźwignąć całą branżę (m.in. kleje 
cienkospoinowe). Pierwszy kwartał 2014 r. przyniósł wprawdzie dobre perspektywy dla branży 
chemii budowlanej, jednak z przeprowadzonych badań wynika, że zakładane ożywienie będzie nieco 



odsunięte w czasie i może pojawić się dopiero na początku przyszłego roku. W dużej mierze jest to 
związane ze zwiększoną liczbą rozpoczętych i niezakończonych inwestycji mieszkaniowych. Tylko w 
dwóch pierwszych miesiącach tego roku rozpoczęto o ok. 56% więcej budów mieszkań, niż w tym 
samym okresie roku poprzedniego, przy czym zauważalny jest spadek metrażu powierzchni nowych 
mieszkań. 
Zapotrzebowanie na produkty chemii budowlanej zwiększa się wraz z postępem robót, co wiąże się 
m.in. z ich zastosowaniem na etapie wykończenia wnętrz. Pozwala to na prognozowanie, że większa 
liczba rozpoczętych obecnie inwestycji, przyniesie zakładane efekty w postaci wzrostu sprzedaży 
produktów chemii budowlanej. 
 
 30.3  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MIKROOTOCZENIEM 

 
 30.3.1  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

EMITENTA 
 

 30.3.1.1  RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY 
 
W związku z tym, że głównym odbiorcą produktów Spółki są przedsiębiorstwa budowlane, występuje 
zjawisko sezonowości sprzedaży. Jest ono charakterystyczne dla tego segmentu działalności. 
Największe przychody ze sprzedaży Emitent realizuje zwykle w trzecim kwartale, natomiast niższe 
przychody uzyskuje w czwartym kwartale (sezon zimowy), kiedy warunki atmosferyczne nie 
pozwalają na realizację prac wykończeniowych. Jednakże nie są to zbyt znaczące wahania, wynoszą 
maksymalnie kilkanaście procent, co ma nieznaczny wpływ na osiągane przez Emitenta w skali roku 
wyniki finansowe. 
 
30.3.1.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z KANAŁAMI DYSTRYBUCJI ORAZ UTRATA 
KLUCZOWYCH ODBIORCÓW 
 
Z ogółu produkowanych przez Spółkę wyrobów w 2013 r. 30,11% dystrybuowane było przez 
największego odbiorcę Spółki – Firmę A, pozostałe 69,89 % przez pozostałych odbiorców hurtowych, 
istnieje, więc ryzyko utraty znaczącego odbiorcy, jakim jest Firma A. Jednakże Emitent prowadzi 
politykę dywersyfikacji odbiorców, w celu utrzymania planowanego poziomu sprzedaży.  
Sprzedaż produktów Emitenta realizowana jest poprzez dystrybutorów hurtowych, jednakże to 
przedstawiciele handlowi posiadają aktywny kontakt z klientami i rozpoznają ich potrzeby w zakresie 
produktów oferowanych przez Emitenta. Taka polityka sprawia, iż w wypadku utraty któregokolwiek 
z dystrybutorów, przedstawiciele handlowi zaspokoją popyt ze strony kupujących poprzez znalezienie 
dla niego alternatywnego kanału dystrybucji. 
 
30.3.1.3  RYZYKO DOTYCZĄCE UTRATY KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW 
 
Z ogółu produkowanych przez Spółkę wyrobów w 2013 r. 30,11% dystrybuowane było przez 
największego odbiorcę Spółki – Firmę A, pozostałe 69,89 % przez pozostałych odbiorców hurtowych, 
istnieje, więc ryzyko utraty znaczącego odbiorcy, jakim jest Firma A. Jednakże Emitent prowadzi 
politykę dywersyfikacji odbiorców, w celu utrzymania planowanego poziomu sprzedaży.  
Sprzedaż produktów Emitenta realizowana jest poprzez dystrybutorów hurtowych, jednakże to 
przedstawiciele handlowi posiadają aktywny kontakt z klientami i rozpoznają ich potrzeby w zakresie 
produktów oferowanych przez Emitenta. Taka polityka sprawia, iż w wypadku utraty któregokolwiek 
z dystrybutorów, przedstawiciele handlowi zaspokoją popyt ze strony kupujących poprzez znalezienie 
dla niego alternatywnego kanału dystrybucji. 
 
 
30.3.1.4  RYZYKO ZWIĄZANE Z ANOMALIAMI POGODOWYMI 
 
Zmiany klimatyczne na świecie powodują wiele anomalii pogodowych. Emitent prowadzi swoją 
działalność, korzystając z energii elektrycznej i w przypadku awarii może nastąpić wstrzymanie 



procesu produkcji na okres kilkunastu godzin bądź kilku dni. Przestoje w produkcji nie będą trwać na 
tyle długo, aby wpływać na działalność Spółki w długim okresie. Emitent minimalizuje ryzyko 
związane z brakiem dostaw energii elektrycznej oraz awarii poprzez utrzymywanie stałych 
minimalnych stanów magazynowych produktów. 
 
 
30.3.1.5  RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPRAWĄ SĄDOWĄ 
 
Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z powództwa 
Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowego Scanbet Sp. z o. o. w Chociwlu przeciwko Emitentowi, 
której wartość przedmiotu sporu wynosi 685.018,47 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 
osiemnaście złotych 47/100) wraz z odsetkami. Strona powodowa była Generalnym Wykonawcą 
budowy zakładu produkcji i budynku biurowego w Szczecinie, której inwestorem był Emitent. 
Przedmiot postępowania obejmuje wynagrodzenie za roboty, w tym roboty dodatkowe, wykonywane 
przez stronę powodową przy budowie zakładu produkcji i budynku biurowego. Pozew w tej sprawie 
opatrzony jest datą 1 lutego 2008 roku. 
Spór dotyczy rozliczenia finansowego umowy z dnia 18 listopada 2005 roku zawartej pomiędzy 
P.B.M. SCANBET a Emitentem. Emitent kwestionuje zasadność zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 
za wykonanie robót dodatkowych, a także wysokość wynagrodzenia za wykonane niektóre prace w 
ramach umowy.  
Emitent jeszcze przed wszczęciem procesu, pismem z dnia 27 lipca 2007 roku naliczył karę umowną 
w kwocie 371.339,56 złotych i potrącił tą kwotę z wymagalnymi wierzytelnościami powódki. 
SCANBET kwestionuje naliczenie kar umownych przez Emitenta co do zasady, sposobu ich 
naliczenia i wysokości. 
W przypadku niekorzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia sprawy wynik finansowy Emitenta zostałby 
obciążony kwotą 221 tys. zł (wartość naliczonych w latach poprzednich kar umownych 
kwestionowanych przez SCANBET pomniejszona o kwotę utworzonej rezerwy), o 174 tys. zł (faktury 
wystawione przez SCANBET  a nie uznane przez EMITENTA) zostałaby zwiększona wartość 
środków trwałych – i w dłuższym okresie – wartość amortyzacji obciążającej EMITENTA, koszty 
okresu (w dacie wydania niekorzystnego wyroku) zostałyby zwiększone o wartość kosztów 
procesowych. Ponadto koszty okresu zostałyby obciążone odsetkami dla SCANBET w wysokości 
oszacowanej do dnia wydania wyroku. 
Według Emitenta powództwo nie zasługuje w całości na uwzględnienie, gdyż wierzytelności stron 
zostały wzajemnie umorzone na skutek złożonego przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu, a nadto 
roboty, które w ocenie P.B.M. SCANBET są robotami dodatkowymi, w istocie objęte były zakresem 
robót określonym w przedmiocie umowy, za który przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe. Tym 
niemniej Zarząd postanowił o utworzeniu rezerwy w łącznej wysokości 250 tys. zł, która zdaniem 
Zarządu na aktualnym etapie sporu dobrze odzwierciedla faktyczne ryzyko z nim związane. 
 
Obecnie trwa etap sporządzania opinii przez biegłych sądowych na potrzeby niniejszej sprawy. 
 
30.3.1.6 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-
FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W 
SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I 
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU 
OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI 
EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM 
 

• Przychody ze sprzedaży  za    2013 rok wyniosły 41 077 tys. zł. co stanowi spadek  o 4,06 % 
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym to przychód wyniósł 42 
814 tys. zł. Różnica sprzedaży nie jest rzeczywistym spadkiem obrotów spółki lecz wynikiem 
zmiany dokumentowania udzielonych kontrahentom bonusów, które w 2012 wyniosły 960 
tys. zł. i obciążyły koszty podstawowej działalności operacyjnej. W roku 2013 udzielone 



bonusy dokumentowane są fakturami korygującymi, które są ujmowane jako zmniejszenie 
przychodów ze sprzedaży.  

• Zysk netto  za 2013 rok wyniósł 1 503 tys. zł co stanowi spadek  69,64 % w stosunku do  
2012 roku gdzie zysk wyniósł 4 951 tys. zł. Obniżenie zysku spowodowane zostało ujęciem 
kosztów kampanii w kosztach podstawowej działalności operacyjnej. 

 
 
Poniżej przedstawione zostały podstawowe dane finansowe i wskaźniki Spółki. 
 

     
 

w tys. zł w tys. EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      

2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 077 42 814 9 755 10 258 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 057 6 267 488 1 502 
III. Zysk (strata) brutto 1 954 6 183 464 1 481 
IV. Zysk (strata) netto 1 503 4 951 357 1 186 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 029 7 237 719 1 734 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -690 -2 282 -164 -547 
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 129 -4 615 -506 -1 106 
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 211 340 50 81 
IX. Aktywa razem  28 993 30 117 6 991 7 367 
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 776 11 244 2 598 2 750 
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 178 749 284 183 
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  4 168 4 884 1 005 1 195 
XIII. Kapitał własny  18 216 18 873 4 392 4 616 
XIV. Kapitał zakładowy  540 540 130 132 
XV. Liczba akcji  2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  0,56 1,83 0,13 0,45 
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  0,56 1,83 0,13 0,45 
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,75 6,99 1,63 1,71 
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,75 6,99 1,63 1,71 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Wskaźnik  rentowności Zalecane 2013 2012 

Rentowność sprzedaży max 3,9% 13,7% 
Rentowność brutto sprzedaży max 4,8% 14,4% 
Rentowność netto sprzedaży max 3,7% 11,6 % 
Rentowność netto aktywów max 5,1% 16,5% 
Rentowność netto kapitału własnego max 8,4% 31,9% 
 
 
 

 
 

Wskaźnik płynności Zalecane 2013 2012 

Płynność bieżąca 1,4-2,0 2,38 1,99 
Płynność szybka 0,8-1,0 1,8 1,56 
Pokrycie zobowiązań handlowych należnościami >1,0 1,71 2,51 



 
 
Sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2013r. jest zgodna z wcześniej założonym planem finansowym. 
Mimo widocznego spadku zysku który ma wpływ na  rentowność Spółka i zachowuję równowagę finansową . 
Wskaźniki płynności wykazują zalecane wielkości. 

31. INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA EMITENTA: 

Informacje dotyczące: 
a) daty zawarcia umowy przez Emitenta, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa, 

b) wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym 
lub należnym za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy odrębnie za: 
• badanie roczne sprawozdania finansowego, 
• inne usługi poświadczające, w tym sprawozdania finansowego, 
• usługi doradztwa podatkowego, 
• pozostałe usługi, 

zostały wskazane w pkt. I.1.12  w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego. 
 

        Piotr Sikora 
PREZES ZARZĄDU                                             

 
Szczecin, dnia 24.04.2014 r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MEGARON S.A.  

W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
 
 
g)INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
1.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA 
EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE 
DOSTĘPNY 
 
Zarząd Spółki oświadcza, że w 2013 roku Spółka MEGARON S.A. stosowała się do zasad ładu 
korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 
r., z wyłączeniem zasad wskazanych w raporcie z dnia 29 stycznia 2013 r. o niestosowaniu zasad ładu 
korporacyjnego. 
Od 1 stycznia 2014 r. Spółka stosuje się do zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały 
Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, z wyłączeniem zasad wskazanych w 
raporcie z dnia 10 stycznia 2014 r. o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 
Zbiory zasad ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej 
www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład 
korporacyjny. 

 
 

1.2. W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD 
ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT 1.1, WSKAZANIE TYCH 
POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA 
 
1.2.1. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD 
KTÓRYCH EMITENT ODSTĄPIŁ W SPOSÓB TRWAŁY ORAZ WYJAŚNIENIE 
PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka stosowała się do zasad ładu korporacyjnego określonych w 
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., z 
wyłączeniem poniższych zasad: 
 



 
 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 
 
Zasada nr 1: 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: 
- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym 
serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej; 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej zakresu i sposobu prezentacji relacji 
inwestorskich wzorowanym na serwisie dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/, ponieważ 
Spółka ma ograniczone możliwości techniczne prowadzenia witryny w jej obecnym modelu 
konstrukcyjnym. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy zakres informacji zawartych na stronie 
internetowej Spółki w pełni zapewnia akcjonariuszom dostęp do istotnych informacji Spółki i nie 
wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonania jego zmiany. 
W części dotyczącej zapewnienia odpowiedniej komunikacji z inwestorami i analitykami, Prezes 
Zarządu Spółki stosownie do potrzeb udziela wywiadów przedstawicielom mediów, a na zapytania 
przekazane do Spółki za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest każdorazowo 
udzielana odpowiedź. 
 
Zasada nr 5: 
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń 
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 
14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 
(2009/385/WE). 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki wynagrodzenie 
dla członków rady nadzorczej i członków zarządu określa uchwała walnego zgromadzenia. 
Wynagrodzenie to wiąże się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji 
oraz odpowiada wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników. 
 
Zasada nr 12: 
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika 
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty 
korporacyjne Spółki (statut, regulamin walnego zgromadzenia) nie przewidują możliwości 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu 
dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na 
potrzebę dokonywania takiej komunikacji. 
 
 

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 
 



Zasada nr 1: 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
Zasada nr 1 pkt. 2a): corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn 
odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie będzie podawać informacji o udziale kobiet i 
mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej, aby nie doprowadzić do mylnego odczucia 
u inwestorów, że na wybór kandydatów poza kryterium kwalifikacji i doświadczenia będzie mieć 
wpływ dodatkowo kryterium płci. Skład organów podawany jest przez Spółkę do wiadomości 
publicznej w formie raportów.  
 
Zasada nr 1 pkt. 5): w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie 
udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z 
życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z 
należytym rozeznaniem, 
 
Zasada nie jest stosowana i nie będzie stosowana. Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane 
gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego 
przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie 
zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia. 
 
Zasada nr 1. pkt. 6): roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy 
jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu 
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W 
ramach działalności Rady Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, więc nie jest 
możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności rady. 
 
Zasada nr 1. pkt. 7): pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu 
poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje przewodniczący, kierując się 
przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy 
walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego 
zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka 
uznaje, ze takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych 
zgromadzeń. 
 
Zasada nr 1. pkt. 9a): zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg walnych 
zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiego zapisu. W 
Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny, elektroniczny, audio-wizualny) przebiegu 
obrad walnych zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad, ale nie 
zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad walnego 
zgromadzenia. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia 
decyduje przewodniczący walnego zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy 
oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z 
przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego zgromadzenia, mają prawo składać 
oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady 
zapewniają zarówno transparentność obrad walnych zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed 
ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego 



wizerunku lub wypowiedzi. 
W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich 
informacji na stronie internetowej Spółki, dodatkowo zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich 
istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. 
 
 
Zasada nr 1. pkt. 11): powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 
 
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ Spółka nie stosuje zasady, o której mowa w pkt. 
III.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
 
Zasada nr 1. pkt. 14): informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ wyboru biegłego rewidenta 
dokonuje Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki, kierując się przede wszystkim 
profesjonalnym podejściem biegłego rewidenta do powierzonych zadań. Rada zapewnia, aby biegli 
rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty 
wyznaczenia. 
 
Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1. 
 
Zasada powyższa nie jest i nie będzie przez Spółkę w pełni stosowana, ponieważ największe 
zainteresowanie Spółką wśród klientów istnieje na rynku krajowym. Jednocześnie papiery 
wartościowe spółki notowane są tylko na rynku krajowym. Ponadto obecna struktura akcjonariatu 
Spółki, wskazuje że akcjonariuszami są osoby posiadające obywatelstwo polskie lub podmioty 
działające w oparciu o polskie prawo. 
 
 

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 
 
Zasada nr 2: Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat 
swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, 
rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie 
rozstrzyganej przez radę. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka stoi na stanowisku, że zasada jest zbędna w kontekście 
wyłączenia się członka rady od udziału w sytuacji konfliktu interesów. 
 
Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności 
od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów 
niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji 
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących 
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień 
pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub 
podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których 
mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot 
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne 
powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu. 



 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie rady 
nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie 
zawiera i nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej 
Spółki. Według opinii zarządu skład osobowy rady właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup 
akcjonariuszy. 
 
Zasada nr 8: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą Spółki, ponieważ w ramach rady nie 
funkcjonują żadne komitety. Nie jest wykluczone, że w przypadku zwiększenia się liczby członków 
rady w przyszłości zostanie powołany komitet audytu. 
 
 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 
 
Zasada nr 1: Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na walnych 
zgromadzeniach. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w walnych zgromadzenia akcjonariuszy Spółki biorą 
udział osoby uprawnione i obsługujące walne zgromadzenia. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania 
dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na 
zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w wystarczający sposób regulują 
wykonanie nałożonych na Spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i 
transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. 
 
Zasada nr 2: Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w 
walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać 
najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej obowiązywania zmian w regulaminach 
najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, ponieważ częstotliwość organizowania walnych 
zgromadzeń w Spółce może prowadzić do znacznego odwlekania wprowadzonych zmian, co nie leży 
w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. 
 
Zasada nr 10: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 
się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty 
korporacyjne Spółki (statut, regulamin walnego zgromadzenia) nie przewidują możliwości 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu 
Spółki dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę 
dokonywania takiej transmisji, czy też komunikacji. Spółka nie jest w stanie zapewnić obsługi 
walnego zgromadzenia gwarantującej bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne 
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. 



 
 
Od 1 stycznia 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka stosuje się do zasad 
ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 20 listopada 2012 
roku, z wyłączeniem zasad poniższych: 
 
 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 
 
Zasada nr 1: 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: 
- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym 
serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej; 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej zakresu i sposobu prezentacji relacji 
inwestorskich wzorowanym na serwisie dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/, ponieważ 
Spółka ma ograniczone możliwości techniczne prowadzenia witryny w jej obecnym modelu 
konstrukcyjnym. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy zakres informacji zawartych na stronie 
internetowej Spółki w pełni zapewnia akcjonariuszom dostęp do istotnych informacji Spółki i nie 
wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonania jego zmiany. 
W części dotyczącej zapewnienia odpowiedniej komunikacji z inwestorami i analitykami, Prezes 
Zarządu Spółki stosownie do potrzeb udziela wywiadów przedstawicielom mediów, a na zapytania 
przekazane do Spółki za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest każdorazowo 
udzielana odpowiedź. 
 
Zasada nr 5: 
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń 
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 
14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 
(2009/385/WE). 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki wynagrodzenie 
dla członków rady nadzorczej i członków zarządu określa uchwała walnego zgromadzenia. 
Wynagrodzenie to wiąże się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji 
oraz odpowiada wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników. 
 
Zasada nr 12: 
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika 
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty 
korporacyjne Spółki (statut, regulamin walnego zgromadzenia) nie przewidują możliwości 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu 



dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na 
potrzebę dokonywania takiej komunikacji. 

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 
 
Zasada nr 1: 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
 
Zasada nr 1 pkt. 2a): corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn 
odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie będzie podawać informacji o udziale kobiet i 
mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej, aby nie doprowadzić do mylnego odczucia 
u inwestorów, że na wybór kandydatów poza kryterium kwalifikacji i doświadczenia będzie mieć 
wpływ dodatkowo kryterium płci. Skład organów podawany jest przez Spółkę do wiadomości 
publicznej w formie raportów.  
 
Zasada nr 1 pkt. 5): w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie 
udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z 
życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z 
należytym rozeznaniem, 
 
Zasada nie jest stosowana i nie będzie stosowana. Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane 
gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego 
przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie 
zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia. 
 
Zasada nr 1. pkt. 6): roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy 
jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu 
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W 
ramach działalności Rady Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, więc nie jest 
możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności rady. 
 
Zasada nr 1. pkt. 7): pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu 
poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje przewodniczący, kierując się 
przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy 
walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego 
zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka 
uznaje, ze takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych 
zgromadzeń. 
 
Zasada nr 1. pkt. 9a): zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg walnych 
zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiego zapisu. W 
Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny, elektroniczny, audio-wizualny) przebiegu 
obrad walnych zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad, ale nie 
zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad walnego 
zgromadzenia. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia 
decyduje przewodniczący walnego zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy 



oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z 
przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego zgromadzenia, mają prawo składać 
oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady 
zapewniają zarówno transparentność obrad walnych zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed 
ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego 
wizerunku lub wypowiedzi. 
W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich 
informacji na stronie internetowej Spółki, dodatkowo zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich 
istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. 
 
Zasada nr 1. pkt. 11): powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 
 
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ Spółka nie stosuje zasady, o której mowa w pkt. 
III.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
 
Zasada nr 1. pkt. 14): informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ wyboru biegłego rewidenta 
dokonuje Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki, kierując się przede wszystkim 
profesjonalnym podejściem biegłego rewidenta do powierzonych zadań. Rada zapewnia, aby biegli 
rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty 
wyznaczenia. 
 
Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1. 
 
Zasada powyższa nie jest i nie będzie przez Spółkę w pełni stosowana, ponieważ największe 
zainteresowanie Spółką wśród klientów istnieje na rynku krajowym. Jednocześnie papiery 
wartościowe spółki notowane są tylko na rynku krajowym. Ponadto obecna struktura akcjonariatu 
Spółki, wskazuje że akcjonariuszami są osoby posiadające obywatelstwo polskie lub podmioty 
działające w oparciu o polskie prawo. 
 
 

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 
 
Zasada nr 2: Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat 
swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, 
rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie 
rozstrzyganej przez radę. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka stoi na stanowisku, że zasada jest zbędna w kontekście 
wyłączenia się członka rady od udziału w sytuacji konfliktu interesów. 
 
Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności 
od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów 
niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji 
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących 
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień 
pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub 
podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których 



mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot 
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne 
powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie rady 
nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie 
zawiera i nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej 
Spółki. Według opinii zarządu skład osobowy rady właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup 
akcjonariuszy. 
 
Zasada nr 8: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą Spółki, ponieważ w ramach rady nie 
funkcjonują żadne komitety. Nie jest wykluczone, że w przypadku zwiększenia się liczby członków 
rady w przyszłości zostanie powołany komitet audytu. 
 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 
 
Zasada nr 1: Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na walnych 
zgromadzeniach. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w walnych zgromadzenia akcjonariuszy Spółki biorą 
udział osoby uprawnione i obsługujące walne zgromadzenia. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania 
dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na 
zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w wystarczający sposób regulują 
wykonanie nałożonych na Spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i 
transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. 
 
Zasada nr 2: Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w 
walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać 
najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia. 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej obowiązywania zmian w regulaminach 
najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, ponieważ częstotliwość organizowania walnych 
zgromadzeń w Spółce może prowadzić do znacznego odwlekania wprowadzonych zmian, co nie leży 
w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. 
 
Zasada nr 10: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 
się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 
 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty 
korporacyjne Spółki (statut, regulamin walnego zgromadzenia) nie przewidują możliwości 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu 
Spółki dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę 
dokonywania takiej transmisji, czy też komunikacji. Spółka nie jest w stanie zapewnić obsługi 



walnego zgromadzenia gwarantującej bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne 
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. 
1.2. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD 
KTÓRYCH EMITENT ODSTĄPIŁ W SPOSÓB INCYDENTALNY ORAZ WYJAŚNIENIE 
PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA. 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent nie odstąpił incydentalnie od realizacji przyjętych zasad ładu 
korporacyjnego. 
 
h)SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W 
ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 
W Spółce funkcjonuje dostosowany do jej potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia 
sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi 
komórkami organizacyjnym Spółki. Wypracowany efektywny system zarządzania informacją wpływa 
na usprawnienie procesów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych. 
Co roku sporządzany jest szczegółowy budżet finansowy Spółki. Proces ten jest bezpośrednio 
nadzorowany przez zarząd i zaangażowani są w niego dyrektorzy poszczególnych działów. 
W trakcie roku Spółka analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym wcześniej 
budżetem. Za przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz okresowej sprawozdawczości 
finansowej Spółki odpowiedzialny jest dział księgowości kierowany przez główną księgową. 
 
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Emitenta oraz zarządzania ryzykiem w procesie 
sprawozdawczości finansowej jest zapewniona poprzez: 

• regulaminy wewnętrzne 
• instrukcje, normy. zarządzenia i procedury wewnętrzne 
• instrukcje inwentaryzacyjne 
• bieżące śledzenie zmian wymaganych przez przepisy i regulacje zewnętrzne. 

 
W Spółce nie została wyodrębniona odrębna komórka organizacyjna, której przedmiotem działania 
jest kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych. Czynności te podejmowane są na wszystkich etapach struktury organizacyjnej Spółki, a 
nadzór nad przedmiotowym procesem sprawowany jest zarówno przez główną księgową oraz dział 
księgowy, jak i przez zarząd w zakresie normalnego funkcjonowania. 
Również w radzie nadzorczej nie istnieją wyodrębnione komisje audytu czy też kontroli. Działając na 
podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym rada 
inkorporowała do swoich obowiązków zadania komitetu audytu. Corocznym końcowym efektem 
działań kontrolnych w zakresie procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest m.in. publikowane 
sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki. Dodatkowo 
sporządzane jest za dany rok obrotowy osobno sprawozdanie z działalności zarządu oraz 
sprawozdanie z prac rady wraz z oceną sytuacji Spółki uwzględniającą system kontroli wewnętrznej i 
system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 
 
i)WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB 
POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI 
 
Jako kryterium doboru niżej wykazanych osób przyjęto posiadanie przez nie bezpośrednio pakietów 
akcji dających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
MEGARON S.A. 
 
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami poniżej wykazuje się akcjonariuszy posiadających, 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz liczbę posiadanych przez nich 
akcji i głosów na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r.: 
 



 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Emitenta 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 
WZ 

% liczba głosów na 
WZ 

Piotr Sikora 1 641 500 60,80 % 3 091 500 64,41 % 

Andrzej 
Zdanowski 575 000 21,30 % 1 025 000 21,35 % 

Adam Sikora 250 000 9,26 % 450 000 9,38 % 

 
 
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami poniżej wykazuje się akcjonariuszy posiadających, 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz liczbę posiadanych przez nich 
akcji i głosów na dzień publikacji niniejszego sprawozdania: 
 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Emitenta 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 
WZ 

% liczba głosów na 
WZ 

Piotr Sikora 1 641 500 60,80 % 3 091 500 64,41 % 

Andrzej 
Zdanowski 575 000 21,30 % 1 025 000 21,35 % 

Adam Sikora 250 000 9,26 % 450 000 9,38 % 

 
Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do spółki. Akcje 
imienne serii A w liczbie 2.100.000 sztuk są uprzywilejowane jedynie co do głosu, w ten sposób że na 
jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Z akcjami spółki nie wiążą się żadne 
ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 
poza wskazanymi w § 8 Statutu Spółki (po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. z dnia 18 kwietnia 2014 r.) tj.: uprzywilejowanie wygasa z 
chwilą zbycia akcji na rzecz osób niebędących akcjonariuszami akcji serii A lub z chwilą zamiany na 
akcje na okaziciela, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub 
małżonków. 
 
j)WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE 
DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z 
OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ 
 
Zgodnie z posiadanymi przez zarząd informacjami żaden z akcjonariuszy MEGARON S.A. nie 
posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Spółki. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane 
jedynie co do głosu, w ten sposób że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. 
 
k)ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ 
UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 
 
Skład, kadencję, sposób powoływania i odwoływania, uprawnienia, obowiązki, organizację i 
funkcjonowanie zarządu określa statut spółki oraz regulamin zarządu przyjęty uchwałą zarządu z dnia 
24 maja 2012 r. i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16 z dnia 20 czerwca 2012 r. 
Statut oraz regulamin zamieszczone są na stronie www.megaron.com.pl 
 
k.1 POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

 
Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. 
Obecny zarząd jest jednoosobowy. Kadencja Zarządu, zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Emitenta, trwa 
trzy lata i w przypadku zarządu wieloosobowego jest kadencją wspólną. Zarząd Emitenta jest 
powoływany i odwoływany przez walne zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa 



Zarządu oraz pozostałych członków zarządu i ustala ich liczbę. 
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również 
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu (art. 369 § 4 i 5 Kodeksu spółek 
handlowych). Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą akcjonariuszy. 
 
k.2 UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ZAKRES KOMPETENCJI 

 
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za 
organizację i kierowanie pracami zarządu. W przypadku jego długotrwałej nieobecności, choroby lub 
niemożności wypełniania obowiązków z jakiejkolwiek innej przyczyny przez okres przekraczający 
jeden miesiąc, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje Wiceprezes Zarządu, zaś w przypadku braku 
Wiceprezesa Zarządu, członek zarządu wyznaczony przez radę nadzorczą. 
Wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo statutu do kompetencji innych organów 
Emitenta należą do zakresu działania zarządu. Zarząd reprezentuje Emitenta na zewnątrz wobec osób 
trzecich, władz, sądów i urzędów. Kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele 
działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i 
realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej 
spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką. Członek zarządu powinien również zachowywać 
pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do 
realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości 
dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, 
członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia 
możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu 
lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie 
narusza to interesu Spółki.  
Członek zarządu bez zgody rady nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi 
wobec Spółki, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub 
członek władz, jak też nie może prowadzić przedsiębiorstwa konkurencyjnego w stosunku do Spółki 
na własny rachunek. 
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach 
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w 
rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes 
Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej 
perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób 
współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności 
lokalnych.  
Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i 
zależnych jako inwestycję długoterminową.  
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na 
interes Spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane 
na warunkach rynkowych.  
Zarząd ma obowiązek, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, 
udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji 
gospodarczej przedsiębiorstwa.  
Zarząd jest zobowiązany określić procedury i zasady dotyczące kontaktów z mediami i prowadzenia 
polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o Spółce.  
Zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym wymaga uprzedniej zgody rady 
nadzorczej, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach 
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada 
większościowy udział kapitałowy. 
Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. Członków zarządu obowiązanych do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu 
wyznacza Prezes Zarządu. Powinni oni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla 



rozstrzygnięcia spraw omawianych przez walne zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom  wyjaśnień i 
informacji dotyczących Spółki. Udzielane przez zarząd odpowiedzi na pytania uczestników walnego 
zgromadzenia, nie mogą naruszać przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne spółek 
publicznych.  
Zarząd spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki 
wymaga zgody rady nadzorczej. 
Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji akcji. Uprawnienia zarządu odnośnie 
prawa do podjęcia decyzji o wykupie akcji nie odbiegają od uregulowań zawartych w Kodeksie spółek 
handlowych. 
 

l)OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU 
 

Zmiana Statutu dokonywana jest w drodze uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Kwestie te uregulowane są w § 16 ust. 1 lit. b) Statutu przy opisie uprawnień 
walnego zgromadzenia oraz w § 10 ust. 14 lit. a) regulaminu walnego zgromadzenia. Przed podjęciem 
uchwały dotyczącej zmiany statutu, jej projekt na wniosek zarządu może być przedstawiony radzie 
nadzorczej do zaopiniowania. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych 
podjęcie takiej uchwały wymaga kwalifikowanej większości tj. co do zasady 3/4 głosów oddanych, a 
w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności 2/3 głosów. 
 
m)OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH 
UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA 

 
 30.4  OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KAŻDYM 

RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI  
 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach kodeksu spółek handlowych, 
w statucie oraz w innych przepisach prawa. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są w ten sposób, 
że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Statut nie przewiduje 
innych przywilejów związanych z akcjami. 
 
m.1.1 PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI. 
 
 30.4.1.1  PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEZNACZONYM PRZEZ 

WALNE ZGROMADZENIE DO PODZIAŁU (PRAWO DO DYWIDENDY), 
WYNIKAJĄCE Z ART. 347 § 1, 348 § 3 I 4 KSH ORAZ § 27 UST. 8 STATUTU 
SPÓŁKI 

 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w 
dniu ustalenia prawa do dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy 
oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na 
dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia, z 
zastrzeżeniem, że dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 
przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni 
roboczych. 
 
 30.4.1.2  PRAWO DO UDZIAŁU W MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ 

LIKWIDACJI, WYNIKAJĄCE Z ART. 474 § 1 KSH. 
 

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania jakichkolwiek akcji w tym zakresie. 
 
 30.4.1.3  PRAWO PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI NOWEJ EMISJI W 

STOSUNKU DO POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI (PRAWO 
POBORU) WYNIKAJĄCE Z ART. 433 § 1 KSH 

 



W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości 
lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych 
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu 
pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 
akcji bądź sposób jej ustalenia. 
 
 30.4.1.4  PRAWO DO ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI, WYNIKAJĄCE Z ART. 337 § 1 

KSH ORAZ § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 
 
Akcje są zbywalne. W Statucie Spółki nie występują żadne ograniczenia w zakresie zbywalności 
akcji, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, w przypadku których zbycie uzależnione jest od 
uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tej serii – na 
zasadach prawa pierwokupu, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub 
małżonków. 

 
§ 8 Statutu Spółki (po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Megaron S.A. z dnia 18 kwietnia 2014 r.) 

 1. Akcje Spółki są zbywane bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem postanowień ust. 2–7 oraz 
dziedziczone z zachowaniem ich ewentualnego uprzywilejowania. 

 2. Zbycie Akcji imiennych serii A jest uzależnione od uprzedniego zaoferowania ich nabycia 
innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tej serii – na zasadach prawa pierwokupu. 

 3. W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje serii A 
zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę 
zbycia tych akcji w ilościach proporcjonalnych do ilości akcji posiadanych przez 
akcjonariuszy tej serii z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego. 

 4. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpłynięcia oferty przesyła ją akcjonariuszom 
serii A. 

 5. Akcjonariusze mogą przyjąć ofertę składając odpowiednie oświadczenie na ręce Zarządu w 
terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania oferty. 

 6. Zarząd zawiadamia zbywającego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu 
terminu do przyjęcia oferty. Do zbycia udziałów dochodzi z dniem doręczenia akcjonariuszowi 
zbywającemu zawiadomienia Zarządu. 

 7. W odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa pierwokupu akcjonariusz jest 
uprawniony do ich zbycia bez ograniczeń. 

 8. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 2–7 darowizna akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub małżonków. 

 9. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą zbycia akcji na rzecz osób niebędących akcjonariuszami 
akcji serii A lub z chwilą zamiany na akcje na okaziciela, z wyłączeniem darowizny dokonanej 
na rzecz podmiotów o których mowa w ust. 8. 

 
 
 30.4.1.5  PRAWO DO OBCIĄŻANIA POSIADANYCH AKCJI ZASTAWEM LUB 

UŻYTKOWANIEM WYNIKAJĄCE Z ART. 340 KSH. 
 
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 
na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi. 
Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu Spółki zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo 
wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu. 
 
 30.4.2  PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI 
 



Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce 
(uprawnienia korporacyjne): 
 
 30.4.2.1  PRAWO DO ŻĄDANIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA LUB UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W 
PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY 

 
Akcjonariuszom posiadającym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 
§1 KSH) przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. 
Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w 
postaci elektronicznej. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy 
wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 
żądania zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może 
upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem (art. 400 §3 KSH). 

 30.4.2.2  PRAWO DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU  
 
Akcjonariuszom przysługuje prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania 
prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na walnym 
zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Zasady uczestnictwa w walnym zgromadzeniu regulują przepisy 
Kodeksu spółek handlowych. W przypadku spółek publicznych prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego 
zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa 
jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Warunki uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu zależą od rodzaju posiadanych akcji: 
• uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którym przysługuje prawo głosu, mają 

prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi 
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

• zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo wykonywania głosu 
• akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego 
dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii 
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się 
numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

• zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu na 
podstawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Imienne 
zaświadczenie wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie 
akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie 
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitent ustala na 
podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowym. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty 
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są 



wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce wykaz przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz 
spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 
z rachunków. 

Statut Emitenta dla części akcji przewiduje uprawnienia w postaci 2 głosów na jedną akcję. Akcje serii 
A w liczbie 2.100.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda 
akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku zbycia akcji 
uprzywilejowanie wygasa, za wyjątkiem zbycia na rzecz założycieli oraz w drodze darowizny na rzecz 
osób zstępnych, rodzeństwa i małżonków. Spółki. Akcje serii B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela 
i nie są uprzywilejowane co do prawa głosu. 
 
 30.4.2.3  PRAWO DO ŻĄDANIA WYDANIA ODPISU WNIOSKÓW W SPRAWACH 

OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD W TERMINIE TYGODNIA PRZED WALNYM 
ZGROMADZENIEM I PRAWO ŻĄDANIA PRZESŁANIA LISTY AKCJONARIUSZY 

 
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w 
sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta. 
Żądanie takie należy złożyć do zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później 
niż w terminie tygodnia przez walnym zgromadzeniem. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania 
mu listy akcjonariuszy najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy podając adres, na który lista 
powinna być wysłana. 
 
 30.4.2.4  PRAWO ŻĄDANIA SPRAWDZENIA LISTY OBECNOŚCI 

AKCJONARIUSZY OBECNYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU 
 
Zgodnie z dyspozycja art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego 
zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym 
zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia 
oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu 
podczas obrad walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym zgromadzeniu, zgodnie z art. 410 § 2 
KSH, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co 
najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 
 
 
 30.4.2.5  PRAWO DO ŻĄDANIA WYBORU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W 

DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI 
 
Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego Emitenta wybór rady nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania rady. Akcjonariusze 
reprezentujący na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji 
reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielna 
grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych 



członków. Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, 
utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym 
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze 
członków rady wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 
postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania rady nie maja zastosowania w 
odniesieniu do takiego wybory rady, z zastrzeżeniem, że jeżeli w jej skład wchodzi osoba powołana 
przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady. 
 
 30.4.2.6  PRAWO ŻĄDANIA UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI 
 
Stosowanie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia 
żądanie udzielenia przez zarząd podczas obrad walnego zgromadzenia informacji dotyczących 
Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji 
żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy: 

• mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub 

• mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
lub administracyjnej. 

Zgodnie z art. 428 § 4 KSH odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są 
dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez 
akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Ponadto w uzasadnionych przypadkach zarząd może 
udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie poza walnym 
zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia walnego 
zgromadzenia. Informacje podawane poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 
przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd na piśmie w 
materiałach przekładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, ze materiały mogą 
nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego 
zgromadzenia. Jeżeli zarząd odmówi akcjonariuszowi udzielenia informacji o Spółce, zakreślonych 
we wniosku akcjonariusza, wówczas, po uprzednim zgłoszeniu stosownego sprzeciwu do protokołu 
obrad walnego zgromadzenia, akcjonariusz może złożyć wniosek do sądu rejestrowego właściwego 
dla siedziby Spółki o zobowiązanie zarządu do udzielenia mu informacji, których zażądał podczas 
obrad walnego zgromadzenia. Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od 
zakończenia walnego zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych 
informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki 
do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 
 
 30.4.2.7  PRAWO AKCJONARIUSZA DO WYSTĄPIENIA Z POWÓDZTWEM O 

UCHYLENIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w 
interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, 
akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez walne 
zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

• akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej podjęciu 
zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

• akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu, 
• akcjonariusz, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad danego walnego zgromadzenia. 



Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały walnego 
zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości 
o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne 
zgromadzenie. 
 
 30.4.2.8  PRAWO AKCJONARIUSZA DO WYSTĄPIENIA Z POWÓDZTWEM O 

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego 
zgromadzenia, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o 
stwierdzenie nieważności jego uchwały sprzecznej z ustawą. W odniesieniu do spółek publicznych 
powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały 
walnego zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez 
walne zgromadzenie. 

 30.4.2.9  PRAWO DO POWOŁANIA REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH 

Akcjonariusz lub akcjonariusze, posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o ofercie) mogą wnioskować o podjęcie uchwały w przedmiocie 
zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); jeżeli walne zgromadzenie oddali 
wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o 
wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 
85 Ustawy o ofercie). 

 

 30.4.2.10   PRAWO UZYSKIWANIA INFORMACJI O SPÓŁCE 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony 
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH. Podczas obrad walnego zgromadzenia 
zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

 30.4.2.11   PRAWO DO IMIENNEGO ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez 
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie (art. 
328 § 6 KSH). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten 
rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne 
świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z 
papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane 
wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. 

 30.4.2.12   PRAWO DO ŻĄDANIA WYDANIA ODPISÓW SPRAWOZDAŃ 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności 
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).  

 

 30.4.2.13   PRAWO DO PRZEGLĄDANIA LISTY AKCJONARIUSZY 
UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 

 



Akcjonariuszom przysługuje prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem 
kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę 
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed 
odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista winna być wysłana (art. 
407 § 11 KSH). 

 30.4.2.14   PRAWO DO ŻĄDANIA WYDANIA ODPISÓW WNIOSKÓW OBJĘTYCH 
PORZĄDKIEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).  

 30.4.2.15   PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O SPRAWDZENIE LISTY OBECNOŚCI 
NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Akcjonariuszom posiadającym jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym 
walnym zgromadzeniu przysługuje prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 KSH). Wnioskodawcy 
mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 30.4.2.16   PRAWO DO PRZEGLĄDANIA KSIĘGI PROTOKOŁÓW 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania 
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z 
dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez 
akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość 
zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, 
liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę 
obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia 
zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

 30.4.2.17   PRAWO DO WNIESIENIA POZWU O NAPRAWIENIE SZKODY 
WYRZĄDZONEJ SPÓŁCE 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce 
na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli 
powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się 
rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

 30.4.2.18   PRAWO DO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu 
Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku 
połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w 
przypadku przekształcenia Spółki).  

 30.4.2.19   PRAWO DO PRZEGLĄDANIA KSIĘGI AKCYJNEJ 
 
Akcjonariuszom przysługuje prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę 
akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i 



imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość 
dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę 
wraz z datą wpisu. 
 
 
 30.4.2.20  . PRAWO DO ŻĄDANIA INFORMACJI O STOSUNKU DOMINACJI LUB 

ZALEŻNOŚCI 
 
Akcjonariuszom przysługuje prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem 
Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec 
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek 
dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów 
albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 
 
 30.5  SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA 

Walne zgromadzenie Spółki działa na podstawie Statutu, regulaminu walnego zgromadzenia i 
przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze realizują swoje prawa w sposób 
określony Statutem i regulaminem oraz obowiązującymi przepisami. Regulamin walnego 
zgromadzenia zamieszczony jest na stronie www.megaron.com.pl 

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne 
walne zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Jeżeli zarząd nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia w ww. terminie uprawnienie 
to przysługuje radzie nadzorczej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd ilekroć uzna to 
za wskazane albo gdy z żądaniem takim wystąpi rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej 1/10 kapitału zakładowego. O ile zwołanie zgromadzenia nie następuje z własnej inicjatywy, 
lecz na żądanie rady lub akcjonariuszy, zarząd winien zwołać takie zgromadzenie w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile zarząd nie podejmie stosownej uchwały w ww. terminie 
wówczas zgromadzenie zwoływane jest przez radę lub przez upoważnionego przez sąd rejestrowy 
akcjonariusza lub akcjonariuszy. 
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać w formie pisemnej 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 
nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 
przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 
Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji w walnym zgromadzeniu jest 
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Do kompetencji walnego zgromadzenia oprócz spraw przewidzianych przepisami kodeksu spółek 
handlowych oraz innymi przepisami prawa należy: 

c) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, 
d) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana 

przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu oraz 



sprawozdania rady nadzorczej, 
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia 

dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy, 
g) udzielenie absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków, 
h) emisja obligacji zamiennych na akcje, 
i) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej oraz członków zarządu, a także 

ustalanie ich wynagrodzenia, 
j) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego, 
k) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
l) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki oraz decydowanie o 

tworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych oraz innych kapitałów i funduszy Spółki, 
których utworzenie jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

m) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków przedłożonych przez radę nadzorczą. 
 
Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziału do tych praw nie wymaga uchwały 
walnego zgromadzenia niezależnie od wartości nabywanego bądź zbywanego prawa. 
Uchwały walnego zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od 
ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią 
inaczej. 
Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Emitenta. 
 
 
 31 SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI 
 
Skład Zarządu został ustalony i powołany uchwałami nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2011 
r. W roku 2013 w składzie jednoosobowego Zarządu Spółki nie zaszła zmiana. Na dzień 31 grudnia 
2013 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Piotr Sikora. 
 
W składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym również nie zaszły zmiany osobowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład rady wchodzą osoby powołane na trzyletnią 
wspólną kadencję zgodnie z uchwałą nr 13 z dnia 20 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A.: 
 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1. Mariusz Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Krzysztof Koroch  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Adam Sikora  Członek Rady Nadzorczej 
5. Mieszko Parszewski Członek Rady Nadzorczej 

 
W związku z faktem, iż rada nadzorcza składa się z 5 osób oraz uwzględniając rozmiar działalności 
Spółki, zadania komitetu audytu zostały inkorporowane do rady. Zasady funkcjonowania zarządu oraz 
rady nadzorczej regulują odpowiednio regulamin zarządu oraz regulamin rady nadzorczej dostępne na 
stronie internetowej www.megaron.com.pl. 
 
 31.1  OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 
 
Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki rada nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków 
powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie na okres trzy letniej kadencji, z tym że 
pierwsza kadencja rady trwała 1 rok. Obecna rada nadzorcza Emitenta jest pięcioosobowa a jej 
kadencja, trwa trzy lata. Jej członkowie powoływani są na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie 
ustanawia Przewodniczącego rady oraz w uchwale o powołaniu składu rady ustala liczbę członków 
rady nadzorczej. 
Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka rady 



nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady. Mandat 
członka rady nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka ze 
składu rady (art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH). Członek rady może być w każdym 
czasie odwołany przez walne zgromadzenie. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady, a 
przez to zmniejszenia się jej składu poniżej 5 osób, rada nadzorcza może dokooptować do swojego 
grona nowego członka w miejsce członka ustępującego. Dokooptowany członek rady musi być 
zatwierdzony przez najbliższe walne zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków nie może 
przekroczyć połowy jej minimalnego składu.  
Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
Skład, kadencję, sposób powoływania i odwoływania, uprawnienia, obowiązki, organizację i 
funkcjonowanie rady określa Statut Spółki oraz regulamin rady nadzorczej przyjęty przez radę i  
uchwalony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 15 z dnia 20 czerwca 2012 r. 
 
Pierwsze posiedzenie rady, w terminie do 14 dni od dnia jej powołania przez walne zgromadzenie, 
zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej ustanowiony przez walne zgromadzenie. Na 
pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady 
Nadzorczej. Rada może w każdej chwili dokonać zmiany na stanowisku Wiceprzewodniczącego oraz 
Sekretarza.  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej sprawuje obowiązki Przewodniczącego w przypadku jego 
długotrwałej nieobecności, choroby lub niemożności wypełniania obowiązków z jakiejkolwiek innej 
przyczyny.  
Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje i kieruje pracami rady, reprezentuje ją wobec 
pozostałych organów Spółki, podpisuje i gromadzi je korespondencję, wypowiada się w obecności 
przedstawicieli mediów oraz upoważnia do takich wypowiedzi pozostałych członków rady a także 
wykonuje inne kompetencje przewidziane w obowiązującym prawie, w tym w Statucie Spółki i 
regulaminie, w szczególności: otwiera obrady walnego zgromadzenia i przewodniczy im do czasu 
wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej rady oraz przekazuje swojemu następcy wszystkie materiały dotyczące jej prac.  
Sekretarz Rady Nadzorczej zapewnia zgodność działania rady z obowiązującym prawem, odpowiada 
za sporządzanie protokołów posiedzeń rady, prowadzi księgę protokołów oraz pozostałą 
dokumentację prac rady a także wykonuje inne kompetencje przewidziane w obowiązującym prawie, 
w tym w Statucie Spółki i regulaminie. Sekretarz może zlecić innym osobom wykonywanie pod jego 
kierownictwem niektórych czynności związanych z protokołowaniem posiedzeń i prowadzeniem 
dokumentacji działalności rady.  
Rada nadzorcza może ustalać swoją strukturę organizacyjną zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz 
wyznaczać poszczególnym członkom rady określone zadania i zakres odpowiedzialności.  
Członek rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada otrzymywała informacje o 
istotnych sprawach dotyczących Spółki.  
 
Zgodnie z § 17 i § 21 Statutu oraz § 1 ust. 7, § 6 i § 7 ust. 1 regulaminu rady nadzorczej, rada sprawuje 
stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zarząd Spółki 
zobowiązany jest uzyskać zgodę rady na dokonanie następujących czynności: 

− nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości oraz nabycia i zbycia prawa użytkowania 
wieczystego jak również udziałów w tych prawach, 

− nabycia papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym, 
− dokonania przez zarząd wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy, 
− zawarcie umowy z: 

− podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec 
podmiotu dominującego albo współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we 
wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym 
lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także 
podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą 
zarządzającą, 



− innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na walnym 
zgromadzeniu, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest 
osobą zarządzającą, 

− jednostką podporządkowaną wobec Spółki, 
− osobą pełniącą obowiązki członka zarządu, będącą członkiem zarządu, prokurentem, 

kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem rady nadzorczej, jej 
współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i 
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, a także 
podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą 
zarządzającą; 

− z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach 
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym 
Spółka posiada większościowy udział, 

− utworzenie bądź przystąpienie do innych podmiotów, w szczególności spółek, spółdzielni, 
fundacji i stowarzyszeń jak również występowanie z tych podmiotów; 

 
Do obowiązków rady nadzorczej należą również: 

7.1 zawieszanie z ważnych powodów członków zarządu, 
7.2 delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków 

członków zarządu, którzy złożyli rezygnację, lub ich mandat w zarządzie Spółki wygasł 
na skutek innych okoliczności, 

7.3 coroczne opiniowanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań 
finansowych za poprzedni rok obrotowy i przedstawienie walnemu zgromadzeniu swojej 
pisemnej oceny tych sprawozdań, 

7.4 ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, 
7.5 wybór podmiotu uprawnionego do dokonania badania lub przeglądu sprawozdania 

finansowego,” 
7.6 raz w roku sporządzenie i przedstawienie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej 

oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

7.7 dokonanie co najmniej raz w roku oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu 
walnemu zgromadzeniu, 

7.8 rozpatrywanie i opiniowanie na wniosek zarządu spraw mających być przedmiotem 
uchwał walnego zgromadzenia, 

7.9 inne sprawy przewidziane przepisami bezwzględnie obowiązującymi, Statutem lub 
uchwałami walnego zgromadzenia. 

 
W celu wykonywania powyższych czynności rada nadzorcza uprawniona jest do dokonywania 
kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od 
zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. Rada może wyrażać opinie we wszystkich 
sprawach Spółki oraz występować do zarządu z wnioskami. 
Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności 
nadzorczych. Uchwała rady nadzorczej podjęta w tej sprawie lub jej odpis uwierzytelniony przez 
Sekretarza Rady stanowi dokument potwierdzający zakres upoważnienia delegowanego członka rady.  
Członek rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać 
radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. 
Członkowie rady delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują z tego 
tytułu osobne wynagrodzenie.  
Rada może zamawiać na koszt Spółki, w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru, opinie, 
ekspertyzy, raporty i badania przygotowane przez niezależnych ekspertów, biegłych bądź 
rzeczoznawców. Wskazani przez radę eksperci, biegli bądź rzeczoznawcy wykonują zlecone prace na 
podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru opracowań dokonuje rada.  
Członkowie rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie. 
Organizację rady i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez walne 



zgromadzenie regulamin rady nadzorczej. 
Zgodnie z § 21 ust. 4-6 Statutu rada nadzorcza może tworzyć komitety. Ich zakres tryb działania oraz 
skład jest każdorazowo określany przez radę. 
 
Członek rady powinien przekazać zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z 
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub 
innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady w sprawie przez nią rozstrzyganej. 
Członek rady dokłada wszelkich starań, aby umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we 
właściwym trybie informacji o nabyciu lub zbyciu przez niego akcji Spółki lub spółki dominującej albo 
zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Powyższa zasada dotyczy również osób blisko z nimi związanych z członkiem rady zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady powinien 
poinformować radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą 
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 
Członkowie rady powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 
Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób, 
aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.  
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii, rada powinna dokonywać zmiany biegłego 
rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się zmianę osoby 
dokonującej badania. 
Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków rady w związku z wykonywaniem 
swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. 
Członkowie rady obowiązani są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powstrzymania się od 
ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych 
funkcji. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka rady nawet po wygaśnięciu jego 
mandatu. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie rady mogą podawać jedynie 
ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, 
dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku 
jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady. Poufny jest również przebieg posiedzeń rady, 
uchwały podjęte przez radę oraz materiały przekazywane jej członkom na posiedzenia, do czasu ich 
opublikowania na mocy decyzji rady lub zarządu. Informacje poufne nie mogą być przekazywane 
osobom trzecim, w tym akcjonariuszom.  
Członkowie rady nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla 
rozstrzygnięcia spraw omawianych przez walne zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom walnego 
zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.  
Wynagrodzenie członka rady wiąże się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej 
funkcji oraz odpowiada wielkości spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników 
finansowych. 
Członek rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie 
wpłynąć na możliwość działania rady, w tym podejmowania przez nią uchwał. 

 
 
 
 

Piotr Sikora 
Szczecin, dnia 24.04.2014 r.                       PREZES ZARZĄDU 
 

 
 
 



 
	  

 Szczecin, dnia  24 kwietnia 2014 roku 
 
 

	  

 
	  
	  
	  
 

O Ś W I A D C Z E N I E   Z A R Z Ą D U 
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 
 

Zarząd MEGARON S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania 
tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 

Prezes Zarządu 
    Piotr Sikora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szczecin, dnia  24 kwietnia 2014 roku 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  Z A R Z Ą D U 
w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 
 
 
 

Zarząd MEGARON S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres 
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto, sprawozdanie Zarządu z działalności 
MEGARON  S.A. w 2013 r., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć  oraz sytuacji Spółki, w tym opis 
podstawowych  zagrożeń  i ryzyka. 
 
 

Prezes Zarządu 
    Piotr Sikora 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA ROK 2013

MEGARON S.A.

Roczne  sprawozdanie  finansowe  MEGARON   S.A.  z  siedzibą  w  Szczecinie  zostało 
sporządzone zgodnie z następującymi przepisami:
- Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 
poz.330 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów wartościowych  oraz  warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami),
-  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  18  października  2005  roku  w  sprawie  zakresu 
informacji  wykazywanych  w  sprawozdaniach  finansowych,  wymaganych  w  prospekcie 
emisyjnym  dla  emitentów  z  siedzibą  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  dla  których 
właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 roku Nr 209 poz. 1743 wraz ze 
zmianami, ostatnia  zm. Dz. U. z 2009 roku Nr 33 poz. 260),
Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z 
polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce.

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm


I. DANE OGÓLNE
 
Emitent  jest  spółką  akcyjną  z  siedzibą  w  Szczecinie.  Krajem  siedziby  Emitenta  jest 
Rzeczpospolita  Polska.  Emitent  został  utworzony  i  działa  zgodnie  z  przepisami  prawa 
polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Emitenta jest jego siedziba. 
Firma: MEGARON Spółka Akcyjna
Siedziba: Szczecin, Rzeczpospolita Polska
Województwo: Zachodniopomorskie
Adres siedziby: ul. Pyrzycka 3 e, f

70-892 Szczecin

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer KRS: 0000301201 
Przeważająca działalność wg PKD: 2352Z

II. CZAS TRWANIA EMITENTA

Emitent, zgodnie z §3 Statutu, został utworzony na czas nieoznaczony.

III. OKRES, ZA KTÓRY SPORZĄDZONE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I 
PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH  

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2013
roku, a prezentowane dane porównywalne są za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 
2012
roku.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w jednoosobowym składzie:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Piotr Sikora Prezes Zarządu

Skład Zarządu został ustalony i  powołany uchwałami nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 
czerwca 2011 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1. Mariusz Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Krzysztof Koroch Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Mieszko Parszewski Członek Rady Nadzorczej

5. Adam Sikora Członek Rady Nadzorczej

Kwoty w tys. zł



Obecny  skład  Rady  Nadzorczej  ustalony  i  powołany  został  przez  Zwyczajne  Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. uchwałą nr 13 z dnia 20 czerwca 2012 r.  na 
trzyletnią wspólną kadencję i na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie uległ zmianie.

V.  WSKAZANIE,  CZY  SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  I  DANE 
PORÓWNYWALNE  ZAWIERAJĄDANE  ŁĄCZNE  –  JEŻELI  W  SKŁAD 
PRZEDSIĘBIORSTWA  EMITENTA  WCHODZĄ  WEWNĘTRZNE  JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE  SPORZĄDZAJĄCE  SAMODZIELNE  SPRAWOZDANIA 
FINANSOWE.

W  skład  przedsiębiorstwa  Emitenta  nie  wchodzą  wewnętrzne  jednostki  organizacyjne 
sporządzające  samodzielne  sprawozdania  finansowe.  Sprawozdanie  finansowe nie  zawiera 
danych łącznych.

VI.  WSKAZANIE,  CZY  EMITENT  JEST  JEDNOSTKĄ  DOMINUJĄCĄ, 
WSPÓLNIKIEM  JEDNOSTKI  WSPÓŁZALEŻNEJ  LUB  ZNACZĄCYM 
INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE.

Emitent nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym 
inwestorem  wobec  innych  podmiotów,  Emitent  nie  sporządza  skonsolidowanego 
sprawozdania
finansowego.

VII. W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA 
OKRES,  W  CZASIE  KTÓREGO  NASTĄPIŁO  POŁĄCZENIE  SPÓŁEK  – 
WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO 
POŁĄCZENIU ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA 
POŁĄCZENIA.

Emitent  nie  połączył  się  z  innym podmiotem,  przedstawione sprawozdanie  finansowe nie 
zostało
sporządzone za okres, w którym nastąpiłoby połączenie.

VIII.  WSKAZANIE,  CZY  SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  ZOSTAŁO 
SPORZĄDZONE  PRZY  ZAŁOŻENIU  KONTYNUOWANIA  DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ  PRZEZ  EMITENTA  W  DAJĄCEJ  SIĘPRZEWIDZIEĆ 
PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA 
ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności 
gospodarczej  przez  Emitenta  w  dającej  się  przewidzieć  przyszłości,  gdyż  nie  istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niego działalności.

Kwoty w tys. zł



IX. STWIERDZENIE,  ŻE  SPRAWOZDANIA  FINANSOWE  PODLEGAŁY 
PRZEKSZTAŁCENIU W CELU ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOŚCI DANYCH, 
A ZESTAWIENIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, BĘDĄCYCH WYNIKIEM KOREKT Z 
TYTUŁU  ZMIAN  ZASAD  (POLITYKI)  RACHUNKOWOŚCI  LUB  KOREKT 
BŁĘDÓW  PODSTAWOWYCH,  ZOSTAŁO  ZAMIESZCZONE  W  DODATKOWEJ 
NOCIE OBJAŚNIAJĄCEJ.

Nie dotyczy.

X. WSKAZANIE, CZY W PRZEDSTAWIONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
LUB DANYCH PORÓWNYWALNYCH DOKONANO KOREKT WYNIKAJĄCYCH 
Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O 
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA LATA 2012 I 2013.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie wyraził zastrzeżeń w opiniach 
z badania sprawozdań finansowych za 2012 rok. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych  przeprowadził  badanie  sprawozdania  finansowego  za  2013  roku  i  nie 
przedstawił żadnych zastrzeżeń.

XI. POZIOM ZAOKRĄGLEŃ

Sprawozdanie  finansowe  sporządzono  w  zaokrągleniu  do  tysięcy  złotych.  Przyjęto  taki 
poziom zaokrągleń, gdyż zdaniem Zarządu nie zniekształci to obrazu Spółki w sprawozdaniu, 
a  może  przyczynić  się  do  lepszego  wypełnienia  postulatu  jasnego  i  rzetelnego 
zaprezentowania sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego

XII.  OPIS  PRZYJĘTYCH  ZASAD  (POLITYKI)  RACHUNKOWOŚCI,  W  TYM 
METOD  WYCENY  AKTYWÓW  I  PASYWÓW  (TAKŻE  AMORTYZACJI), 
USTALENIA  PRZYCHODÓW,  KOSZTÓW  I  WYNIKU  FINANSOWEGO  ORAZ 
SPOSOBU  SPORZĄDZENIA  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  I  DANYCH 
PORÓWNYWALNYCH.

Sprawozdanie  finansowe  za   2013  rok  zostało  sporządzone  zgodnie  z  Ustawą  o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi  zmianami oraz w oparciu o 
Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  19  lutego  2009  roku  w  sprawie  informacji 
bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościowych  oraz 
warunków uznawania  za  równoważne informacji  wymaganych  przepisami  prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim z późniejszymi zmianami. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.

Rokiem  obrotowym  dla  MEGARON  S.A.  jest  rok  kalendarzowy.  Okresami 
sprawozdawczymi są kolejne miesiące w roku obrotowym.
Wynik  finansowy  Spółki  za  okres  sprawozdawczy  obejmuje  wszystkie  osiągnięte 
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Kwoty w tys. zł



Spółka sporządza rachunek przepływów  pieniężnych metodą pośrednią.

Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki jest złoty polski. Jednostką sprawozdania są 
tysiące złotych (PLN). Należy zwrócić uwagę, że kwoty wynikające z ksiąg rachunkowych 
zaokrąglono  do  pełnych  tysięcy  złotych,  dlatego  mogą  wynikać  różnice  wynikające 
z zaokrągleń pomiędzy wartością ujawnionych w sprawozdaniu finansowym sum a łączną 
wartością ich składowych w tysiącach złotych.

Wartości  niematerialne  i  prawne wycenia  się  według  cen  nabycia,  pomniejszonych 
o skumulowane  odpisy  umorzeniowe  oraz  o ewentualne  odpisy  z  tytułu  trwałej  utraty 
wartości.  Jednostka  nie  prowadzi  prac  rozwojowych  podlegających  ujęciu  jako  wartości 
niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: oprogramowanie komputerów 2 lub 
5 lat (aktualnie używane wartości amortyzowane są w okresie 2 lat).

Wartości  niematerialne  i  prawne,  których  wartość  przekracza  3.500,00  PLN  podlegają 
odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych 
odpisów poszczególnych  wartości  niematerialnych  i  prawnych.  Kwoty  rocznych  odpisów 
amortyzacyjnych  ustala  się  drogą systematycznego rozłożenia  wartości  początkowej  danej 
wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jej użytkowania uwzględniając okres 
ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 
1.000,00  PLN,  są  odpisywane  bezpośrednio  w  koszty  zużycia  materiałów.  Wartości 
niematerialne i prawne od 1.000,00 do 3.500,00 PLN wprowadza się do ewidencji bilansowej 
i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania

Środki trwałe są wycenianie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,  pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się różnice kursowe z 
wyceny powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie 
lub nabycie środków trwałych.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków 
trwałych  odpisy  amortyzacyjne  (umorzeniowe)  mogą  na  podstawie  odrębnych  przepisów, 
ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto 
środka  trwałego  nie  powinna  być  wyższa  od  realnej  wartości,  której  odpisanie 
w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość 
nie przekracza 1.000,00 PLN, są zaliczane do  kosztów  zużycia materiałów. Przedmioty o 
wartości początkowej od 1.000,00 do 3.500,00 PLN wprowadza się do ewidencji bilansowej 
środków  trwałych  i  umarza  jednorazowo  w  miesiącu  ich  przyjęcia  do  używania.  Środki 
trwałe, których wartość jest wyższa niż 3.500,00 PLN podlegają odpisom amortyzacyjnym 
według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych 
środków  trwałych.  Kwoty  rocznych  odpisów  amortyzacyjnych  ustala  się  drogą 
systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane 
lata  jego użytkowania uwzględniając  okres ekonomicznej  użyteczności  środka trwałego,  z 
zastosowaniem metody liniowej lub degresywnej.
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Zastosowane roczne stawki  amortyzacyjne są następujące:
– budynki i budowle 2,5 - 4,5% 
– urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)   10-20% 
– sprzęt komputerowy 20 - 33,33% 
– środki transportu 12 - 28% 
– inne środki trwałe 10 - 20%

Spółka ujmuje w swoich aktywach środki trwałe,  z których korzysta na podstawie umów 
leasingu  lub  podobnych  umów,  jeżeli  umowy  leasingu  lub  podobne  umowy  spełniają 
przynajmniej  jeden  z  warunków  określonych  w  art.  3  ust.  4  Ustawy  o  rachunkowości. 
W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie była stroną 
takich umów leasingu lub podobnych.

Środki  trwałe  w  budowie wycenia  się  w  wysokości  ogółu  kosztów  pozostających  w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej  utraty  wartości.  Do  ceny  nabycia  lub  kosztu  wytworzenia  środków  trwałych  w 
budowie zalicza się różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie 
lub nabycie środków trwałych.

Długoterminowe aktywa finansowe  w postaci  akcji  i  udziałów ujmuje  się  w księgach 
rachunkowych  na  dzień  nabycia  według  ceny  nabycia  albo  ceny  zakupu,  jeżeli  koszty 
przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je 
według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich 
jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne wycenia się w zamortyzowanej 
cenie nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe w aktywa w postaci akcji  i udziałów ujmuje się w księgach 
rachunkowych  na  dzień  nabycia  według  ceny  nabycia  albo  ceny  zakupu,  jeżeli  koszty 
przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je 
według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich 
jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne wycenia się w zamortyzowanej 
cenie nabycia. Instrumenty pochodne wycenia się w wartości godziwej na dzień bilansowy.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu  doprowadzenia  składników wymienionych  niżej  pozycji  do ich 
aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:
• materiały – według ceny nabycia  ustalonej  metodą  pierwsze weszło,  pierwsze wyszło 

(FIFO)
• produkty  gotowe  –  według  kosztu  bezpośrednich  materiałów  i  robocizny  oraz 

uzasadnionej  części  pośrednich  kosztów  produkcji,  ustalonej  przy  normalnym 
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (techniczny koszt wytworzenia). 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez 
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,  pomniejszona o rabaty,  opusty i  tym 
podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej 
sprzedaży. 
Odpisy  aktualizujące  wartość  rzeczowych  składników  majątku  obrotowego  dokonane 
w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość 
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do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i 
zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartość ujętych w wycenie wyrobów gotowych pośrednich kosztów produkcji nie jest istotna 
ze względu na ich niski udział w koszcie wytworzenia wyrobów gotowych oraz niewielką 
wartość składowanych wyrobów gotowych, z tego względu, kierując się zasadą istotności, 
Spółka nie szacuje poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Należności wycenia  się  w kwotach wymaganej  zapłaty,  z  zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i 
przy zapłacie odnosi się w rachunek zysków i strat. W uzasadnionych przypadkach odnosi się 
je do kosztu usług lub ceny nabycia  towarów a także wytworzenia środków trwałych lub 
wartości  niematerialnych  i  prawnych  (odpowiednio  na  zwiększenie  lub  zmniejszenie  tych 
kosztów).
Wartość należności  aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzy się na:
• należności  od  dłużników  postawionych  w  stan  likwidacji  lub  w  stan  upadłości  -  do 

wysokości  należności  nie  objętej  gwarancją  lub  innym  zabezpieczeniem  należności, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

• należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli 
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - 
w pełnej wysokości należności,

• należności  kwestionowane  przez  dłużników  oraz  z  których  zapłatą  dłużnik  zalega,  a 
według oceny sytuacji  majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej 
kwocie  nie  jest  prawdopodobna  -  do  wysokości  nie  pokrytej  gwarancją  lub  innym 
zabezpieczeniem należności,

• należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do 
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu 
ich otrzymania lub odpisania,

• należności  przeterminowane  lub  nieprzeterminowane  o  znacznym  stopniu 
prawdopodobieństwa  nieściągalności,  w  przypadkach  uzasadnionych  rodzajem 
prowadzonej  działalności  lub  strukturą  odbiorców  -  w  wysokości  wiarygodnie 
oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące  wartość należności  zalicza  się  odpowiednio  do pozostałych  kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy 
odpis aktualizacji.

Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych 
wycenia  się  według  kursu  średniego  NBP na  dzień  bilansowy.  Do  środków pieniężnych 
zalicza  się  krótkoterminowe  (o  terminie  wymagalności  krótszym  niż  3  miesiące  od  daty 
założenia)  lokaty,  które  wycenia  się  w  wartości  uwzględniającej  naliczone  do  dnia 
bilansowego odsetki, naliczone zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu.

Rozliczenia  międzyokresowe  kosztów  czynne dokonywane  są,  jeżeli  koszty  poniesione 
dotyczą  przyszłych  okresów  sprawozdawczych.  W  szczególności  rozliczaniu  w  czasie 
podlegają  koszty  ubezpieczeń,  prenumerat  i  abonamentów  oraz  kosztów poniesionych  na 
przełomie roku.
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Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, w tym statutu spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 
statucie  i  wpisanej  w  rejestrze  sądowym.  Zadeklarowane,  lecz  nie  wniesione  wkłady 
kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał  zapasowy tworzony  jest  z  podziału  zysku,  przeniesienia  z  kapitału  rezerwowego 
z aktualizacji wyceny, z nadwyżki powstałej przy sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 
(agio).
Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale 
własnym.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako 
skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika 
majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na 
kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio 
podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, 
która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Rezerwy tworzy  się  na  pewne  lub  o  dużym  stopniu  prawdopodobieństwa  przyszłe 
zobowiązania  i  wycenia  się  je  na  dzień  bilansowy w wiarygodnie  oszacowanej  wartości. 
Rezerwy  zalicza  się  odpowiednio  do  pozostałych  kosztów  operacyjnych,  kosztów 
finansowych  lub  strat  nadzwyczajnych,  zależnie  od  okoliczności,  z  którymi  przyszłe 
zobowiązania się wiążą.
W szczególności Spółka tworzy rezerwy na:

• świadczenia  pracownicze  (odprawy  emerytalne  i  niewykorzystane  urlopy)  – 
w wysokości ustalonej z zastosowaniem metod aktuarialnych,

• sprawy sporne – w wysokości spodziewanego wypływu korzyści ekonomicznych ze 
Spółki  w  przypadku  niekorzystnego  rozstrzygnięcia  sporu  –  jeżeli  niekorzystne 
rozstrzygnięcie sporu jest prawdopodobne,

• inne  tytuły  –  jeżeli  zdarzenia  przeszłe  w  przyszłości  spowodują  prawdopodobnie 
wypływ korzyści  ekonomicznych ze Spółki  a wartość rezerwy można wiarygodnie 
oszacować.

Spółka  nie  szacuje rezerw na zwroty i  naprawy gwarancyjne,  ponieważ historyczne dane 
wskazują na nieistotność przyszłych zobowiązań z tego tytułu.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 
zobowiązań,  których uregulowanie zgodnie z  umową następuje przez  wydanie  innych  niż 
środki  pieniężne  aktywów  finansowych  lub  wymiany  na  instrumenty  finansowe  –  które 
wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, 
z  wyjątkiem  zobowiązań  z  tytułu  dostaw  i  usług,  wykazuje  się  jako  długoterminowe. 
Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania  wyrażone  w  walutach  obcych  wycenia  się  na  dzień  bilansowy  po  kursie 
średnim Narodowego Banku Polskiego na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 
wyceny i  przy  uregulowaniu  zalicza  się  odpowiednio:  ujemne  do kosztów finansowych  i 
dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 
wytworzenia  produktów,  usług  lub  ceny  nabycia  towarów a  także  wytworzenia  środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 
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Rozliczeń  międzyokresowych  pasywnych dokonuje  się  w  wysokości  prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności 
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, a kwotę zobowiązania można 
oszacować w sposób wiarygodny.
Otrzymane dotacje do aktywów są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe pasywne i 
odnoszone  w  przychody  proporcjonalnie  do  obciążenia  kosztów  wartością  bilansową 
dotowanych aktywów. 
Spółka rozpoznaje dotacje jako składnik rozliczeń międzyokresowych pasywnych zgodnie z 
metodą  kasową, czyli w dacie wpływu dotacji do aktywów.

Przychody  ze  sprzedaży obejmują  niewątpliwie  należne  lub  uzyskane  kwoty  netto  ze 
sprzedaży  tj.  pomniejszone  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  (VAT)  ujmowane  w 
okresach,  których  dotyczą.  Spółka  ujmuje  przychody  w  dacie  przejścia  ryzyk  i  korzyści 
związanych  ze  zbywanym  składnikiem  aktywów  na  kupującego.  Otrzymane  dotacje  do 
kosztów Spółka  wykazuje  w przychodach w dacie wpływu środków pieniężnych  z tytułu 
dotacji,  zaś  dotacje  do  aktywów  w  dacie  obciążenia  kosztów  z  tytułu  wyłączenia  lub 
amortyzacji  dotowanych aktywów.

Koszty  podstawowej  działalności  operacyjnej.  Spółka  prowadzi  koszty  w  układzie 
kalkulacyjnym i rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje 
koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Ewidencja na kontach kosztów jest kompletna, tzn. ujmuje wszystkie operacje gospodarcze 
dokonane w okresie sprawozdawczym. Ewentualne różnice wartości, jakie mogą powstać po 
otrzymaniu  dokumentów  obcych,  ujmowane  są  w  ewidencji  nie  później  niż  w  okresie 
sprawozdawczym, w którym dokumenty te otrzymano.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki 
w  zakresie  m.in.  zysków  i  strat  za  zbycia  niefinansowych  aktywów  trwałych, 
aktualizacji  wyceny aktywów niefinansowych,  utworzenia  i  rozwiązania  rezerw na 
przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn. 
Do  pozostałych  przychodów  i  kosztów  operacyjnych  jednostka  zalicza  również 
otrzymane  i  udzielone  bonusy,  skonta  i  rabaty,  które  nie  są  uwzględniane 
bezpośrednio  przy  dokonywaniu  sprzedaży  lub  zakupów  wyrobów  gotowych, 
towarów i materiałów,

• Przychody finansowe z tytułu odsetek,  nadwyżki  dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi,

• Koszty  finansowe z  tytułu  odsetek,  aktualizacji  wartości  inwestycji,  nadwyżki 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń 
nie  związanych  z  ogólnym  ryzykiem  prowadzenia  Spółki  poza  jej  działalnością 
operacyjną (w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły).

Opodatkowanie. Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek  dochodowy  odroczony.  W  związku  z  przejściowymi  różnicami  między 
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wykazywaną  w  księgach  rachunkowych  wartością  aktywów  i  pasywów  a  ich  wartością 
podatkową oraz stratą  podatkową możliwą  do odliczenia  w przyszłości,  jednostka  tworzy 
rezerwę  i  ustala  aktywa  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego,  którego  jest 
podatnikiem.

Aktywa  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego ustala  się  w  wysokości  kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku  dochodowego  oraz  straty  podatkowej  możliwej  do  odliczenia,  ustalonej  przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego tworzy  się  w  wysokości  kwoty 
podatku dochodowego,  wymagającej  w przyszłości  zapłaty,  w związku z występowaniem 
dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują  zwiększenie  podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 
rezerw  i  aktywów  z  tytułu  podatku  odroczonego  na  koniec  i  początek  okresu 
sprawozdawczego.

XIII. WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO, W OKRESACH 
OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANYMI PORÓWNANYMI, W 
STOSUNKU DO EURO, USTALONYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI:

A) KURS OBOWIĄZUJĄCY NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO OKRESU

Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2012 wynosił 4,0882 PLN 
Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2013 wynosił 4,1472 PLN 

B)  KURS  ŚREDNI  W  KAŻDYM  OKRESIE,  OBLICZONY  JAKO  ŚREDNIA 
ARYTMETYCZNA KURSÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO 
MIESIĄCA  W  DANYM  OKRESIE,  A  W  UZASADNIONYCH  PRZYPADKACH  – 
OBLICZONEGO JAKO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA KURSÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 
NA  OSTATNI  DZIEŃ  DANEGO  OKRESU  I  OSTATNI  DZIEŃ  OKRESU  GO 
POPRZEDZAJĄCEGO

Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniósł: 4,1736 PLN
Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniósł: 4,2110 PLN

C) NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY KURS W KAŻDYM OKRESIE

Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniósł 4,5135 PLN
Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniósł 4,0465 PLN
Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniósł 4,3432 PLN
Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniósł 4,0671 PLN
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XIV.WYBRANE  DANE  FINANSOWE  OKRESU  BIEŻĄCEGO  I  OKRESÓW 
PORÓWNYWALNYCH PRZELICZONE WEDŁUG WYŻEJ PODANYCH KURSÓW 
(W TYS.):

w tys. zł w tys. EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 077 42 814 9 755 10 258

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 057 6 267 488 1 502
III. Zysk (strata) brutto 1 954 6 183 464 1 481
IV. Zysk (strata) netto 1 503 4 951 357 1 186

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 029 7 237 719 1 734

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -690 -2 282 -164 -547
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 129 -4 615 -506 -1 106

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 211 340 50 81
IX. Aktywa razem 28 993 30 117 6 991 7 367
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 776 11 244 2 598 2 750
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 178 749 284 183
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 168 4 884 1 005 1 195
XIII. Kapitał własny 18 216 18 873 4 392 4 616
XIV. Kapitał zakładowy 540 540 130 132
XV. Liczba akcji 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56 1,83 0,13 0,45
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56 1,83 0,13 0,45
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,75 6,99 1,63 1,71
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,75 6,99 1,63 1,71

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00

XV.  WSKAZANIE  I  OBJAŚNIENIE  RÓŻNIC  W  WARTOŚCI  UJAWNIONYCH 
DANYCH,  DOTYCZĄCYCH  CO  NAJMNIEJ  KAPITAŁU  WŁASNEGO 
(AKTYWÓW NETTO) I WYNIKU FINANSOWEGO NETTO, ORAZ ISTOTNYCH 
RÓŻNIC  DOTYCZĄCYCH   PRZYJĘTYCH  ZASAD 
(POLITYKI)RACHUNKOWOŚCI – ZGODNIE Z § 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA  FINANSÓW  Z  DNIA  19  LUTEGO  2009  R.  O  SPRAWOZDANIACH 
FINANSOWYCH W PROSPEKCIE.

Różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości.
Emitent stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 
1994r. (Dz. U. 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami).
Emitent dokonał wstępnej identyfikacji obszarów różnic między przyjętymi przez Emitenta 
polskimi  zasadami  rachunkowości,  a  zasadami  określonymi  przez  MSR  oraz  dokonał 
wstępnej  analizy  potencjalnych  różnic  w  wartościach  kapitału  własnego  i  wyniku 
finansowego netto wykazanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu 
finansowym,  jakie  zostałoby  sporządzone  zgodnie  z  MSR,  wykorzystując  w  tym  celu 
najlepszą  wiedzę  o  obowiązujących  standardach  i  ich  interpretacjach  oraz  zasadach 
rachunkowości,  które  miałyby  zastosowanie  przy  sporządzaniu  sprawozdania  zgodnego  z 
MSR. W wyniku przeprowadzenia powyższych analiz nie stwierdzono istnienia obszarów, w 
których  występowałyby  istotne  różnice  pomiędzy  stosowanymi  przez  Emitenta  zasadami 
rachunkowości  a  zasadami,  jakie  byłyby  stosowane  do  sporządzenia  sprawozdania 
finansowego zgodnego z MSR.
Nie stwierdzono istnienia zasad, które powodowałyby istotne różnice w danych dotyczących 
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kapitału własnego oraz wyniku finansowego netto.
Biorąc pod uwagę wstępny charakter przeprowadzonych analiz, Zarząd Emitenta zdecydował 
się nie publikować różnic między danymi niniejszego sprawozdania finansowego a danymi, 
które  wynikałyby  ze  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  według  MSR.  Zdaniem 
Zarządu Emitenta byłoby obarczone ryzykiem niepewności analizowanie, wnioskowanie oraz 
szacowanie wartości różnic w danych bez sporządzenia kompletnego sprawozdania według 
MSR.

Szczecin, dnia 24.04.2014
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BILANS Nota 31.12.2013 31.12.2012

A k t y w a    

I. Aktywa trwałe   18 881     20 189    
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1  139     79    
          - wartość firmy   -     -    
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2  18 620     20 003    
      3. Należności długoterminowe 3, 8  15     18    
          3.1. Od jednostek powiązanych   -     -    
          3.2. Od pozostałych jednostek   15     18    
      4. Inwestycje długoterminowe 4  -     -    
          4.1. Nieruchomości   -     -    
          4.2. Wartości niematerialne i prawne   -     -    
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   -     -    
                a) w jednostkach powiązanych, w tym:   -     -    
                b) w pozostałych jednostkach   -     -    
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe   -     -    
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5  107     89    
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   93     75    
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   14     14    

II. Aktywa obrotowe
 

 10 112     9 928    
      1. Zapasy 6  2 407     2 093    
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8  6 416     6 676    
          2.1. Od jednostek powiązanych   -     -    
          2.2. Od pozostałych jednostek   6 416     6 676    
      3. Inwestycje krótkoterminowe   1 107     941    
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9  1 107     941    
                 a) w jednostkach powiązanych   -     -    
                 b) w pozostałych jednostkach   54     99    
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1 053     842    
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   -     -    
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10  183     218    
A k t y w a  r a z e m   28 993     30 117    

P a s y w a    
I. Kapitał własny   18 216     18 873    
      1. Kapitał zakładowy 12  540     540    
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna)

 
 -     -    

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)   -     -    
      4. Kapitał zapasowy 14  10 074     10 074    
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15  2     2    
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16  6 097     4 332    
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -     -    
      8. Zysk (strata) netto   1 503     4 951    

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
17  -    -1 026    

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   10 777     11 244    
      1. Rezerwy na zobowiązania 18  663     360    
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   156     38    
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   257     172    
                 a) długoterminowa   37     26    
                 b) krótkoterminowa   221     146    
          1.3. Pozostałe rezerwy   250     150    
                 a) długoterminowe   -     -    
                 b) krótkoterminowe   250     150    
      2. Zobowiązania długoterminowe 19  1 178     749    
          2.1. Wobec jednostek powiązanych   -     -    
          2.2. Wobec pozostałych jednostek   1 178     749    
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      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20  4 168     4 884    
          3.1. Wobec jednostek powiązanych   -     -    
          3.2. Wobec pozostałych jednostek   4 152     4 860    
          3.3. Fundusze specjalne   16     25    
      4. Rozliczenia międzyokresowe 21  4 767     5 251    
          4.1. Ujemna wartość firmy   -     -    
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   4 767     5 251    
                 a) długoterminowe   4 266     4 746    
                 b) krótkoterminowe   501     506    
P a s y w a  r a z e m   28 993     30 117    

Wartość księgowa   18 216     18 873    
Liczba akcji   2 700 000     2 700 000    
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22  6,75     6,99    
Rozwodniona liczba akcji   2 700 000     2 700 000    
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22  6,75     6,99    

POZYCJE POZABILANSOWE  Nota 31.12.2013 31.12.2012

1. Należności warunkowe 23  -     -    
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   -     -    
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń   -     -    
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)   -     -    
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń   -     -    
2. Zobowiązania warunkowe 23  685     685    
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   -     -    
            - udzielonych gwarancji i poręczeń   -     -    
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   685     685    
            - udzielonych gwarancji i poręczeń   -     -    
            - sprawy sądowe  685     685    
3. Inne (z tytułu)   -     -    
   -   -     -    
Pozycje pozabilansowe, razem   685     685    
*powyżej zaprezentowano wartość przedmiotu sporu bez uwzględnienia ewentualnych odsetek

Szczecin, dnia  24.04.2014
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant 
kalkulacyjny

Nota
01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   41 077     42 814    
    - od jednostek powiązanych   -     -    
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24  41 077     42 814    
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25  -     -    
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   23 687     22 468    
   - od jednostek powiązanych   -     -    
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26  23 687     22 468    
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   -     -    
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   17 390     20 346    
IV. Koszty sprzedaży   12 048     10 701    
V. Koszty ogólnego zarządu   3 721     3 768    
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   1 621     5 877    
VII. Pozostałe przychody operacyjne   983     763    
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   8     9    
       2. Dotacje   676     657    
       3. Inne przychody operacyjne 27  299     97    
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   547     373    
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   -     -    
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   17     24    
       3. Inne koszty operacyjne 28  530     349    
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   2 057     6 267    
X. Przychody finansowe 29  76     86    
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   -     -    
         - od jednostek powiązanych   -     -    
     2. Odsetki, w tym:   6     17    
         - od jednostek powiązanych   -     -    
     3. Zysk ze zbycia inwestycji   -     -    
     4. Aktualizacja wartości inwestycji   -     -    
     5. Inne   70     68    
XI. Koszty finansowe 30  179     170    
     1. Odsetki, w tym:   83     110    
         - dla jednostek powiązanych   -     -    
     2. Strata ze zbycia inwestycji   -     -    
     3. Aktualizacja wartości inwestycji   -     -    
     4. Inne   96     60    
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   1 954     6 183    
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   -     -    
         1. Zyski nadzwyczajne 32  -     -    
         2. Straty nadzwyczajne 33  -     -    
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   1 954     6 183    
XV. Podatek dochodowy 34  451     1 232    
        a) część bieżąca   351     1 224    
        b) część odroczona   100     8    
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35  -     -    
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 37  1 503     4 951    

Zysk (strata) netto (zanualizowany)   1 503     4 951    
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   2 700 000     2 700 000    
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38  0,56     1,83    
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   2 700 000     2 700 000    
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38  0,56     1,83    

Szczecin, dnia 24.04.2014
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   31.12.2013 31.12.2012

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)  18 873     17 108    
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -     -    
   b) korekty błędów  podstawowych  -     -    

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych  18 873     17 108    
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu  540     540    
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego  -     -    
                 a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                     - emisji akcji (wydania udziałów)  -     -    
                b) zmniejszenia (z tytułu)  -     -    
                     - umorzenia akcji (udziałów)  -     -    
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu  540     540    
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu  -     -    
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  -     -    
                 a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                 b) zmniejszenia (z tytułu)  -     -    
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  -     -    
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  -     -    
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  -     -    
                 a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                     - zakupu  -     -    
                 b) zmniejszenia (z tytułu)  -     -    
                     - umorzenia  -     -    
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  -     -    
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu  10 074     10 074    

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego  -     -    
                 a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  -     -    
                     - z podziału zysku (ustawowo)  -     -    

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  -     -    
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  -     -    
                     - z podziału zysku (ustawowo)  -     -    
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  -     -    
                     - zbycia środków trwałych  -     -    
                     - z kapitału rezerwowego  -     -    
                 b) zmniejszenie (z tytułu)  -     -    
                     - pokrycia straty  -     -    
                     - z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną  -     -    
           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  10 074     10 074    
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  2     2    
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  -     -    
                  a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                  b) zmniejszenia (z tytułu)  -     -    
                      - zbycia środków trwałych  -     -    
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  2     2    
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  4 332     2 563    
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  1 765     1 769    
                   a) zwiększenia (z tytułu)  1 765     1 769    
                       - podziału wyniku finansowego  1 765     1 769    
                   b) zmniejszenia (z tytułu)  -     -    
                       - wypłaty dywidendy  -     -    
                       - pokrycie straty z lat ubiegłych  -     -    
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  6 097     4 332    
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  3 925     3 929    
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            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  3 925     3 929    
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -     -    
                   b) korekty błędów podstawowych  -     -    

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych  3 925     3 929    
                   a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                       - podziału zysku z lat ubiegłych  -     -    
                       - zmian zasad rachunkowości  -     -    
                   b) zmniejszenia (z tytułu)  3 925     3 929    
                       - podziału wyniku na kapitał rezerwowy  1 765     1 769    
                       - podziału wyniku na kapitał zapasowy  -     -    
                       - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli  2 160     2 160    
                       - pokrycie straty z lat ubiegłych  -     -    
                       - zmian zasad rachunkowości  -     -    
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  -     -    
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  -     -    
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -     -    
                   b) korekty błędów  podstawowych  -     -    

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych  -     -    
                   a) zwiększenia (z tytułu)  -     -    
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  -     -    
                   b) zmniejszenia (z tytułu)  -     -    
                       - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych  -     -    
                       - pokrycie straty z kapitału rezerwowego  -     -    
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -     -    
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -     -    
         8. Wynik netto  1 503     3 925    
             a) zysk netto  1 503     4 951    
             b) strata netto  -     -    
             c) odpisy z zysku  -    -1 026    
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )  18 216     18 873    

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty)

  

Szczecin, dnia 24.04.2014
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012      
31-12-2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
  

  I. Zysk (strata) netto  1 503     4 951    
  II. Korekty razem  1 526     2 286    
       1. Amortyzacja  1 979     2 218    
       2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -     -    
       3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  64     113    
       4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8    -5    
       5. Zmiana stanu rezerw  303     178    
       6. Zmiana stanu zapasów -314     99    
       7. Zmiana stanu należności  264     446    

       8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -297     40    
      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -466    -802    
      10. Inne korekty  -     -    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  3 029     7 237    

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

  I. Wpływy  419     203    

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  320     203    
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -     -    
       3. Z aktywów finansowych, w tym:  99     -    
           a) w jednostkach powiązanych  -     -    
               - zbycie aktywów finansowych  -     -    
               - dywidendy i udziały w zyskach  -     -    
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  -     -    
               - odsetki  -     -    
               - inne wpływy z aktywów finansowych  -     -    
           b) w pozostałych jednostkach  99     -    
               - zbycie aktywów finansowych  -     -    
               - dywidendy i udziały w zyskach  -     -    
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  -     -    
               - odsetki  -     -    
               - inne wpływy z aktywów finansowych  99     -    
       4. Inne wpływy inwestycyjne  -     -    
  II. Wydatki  1 109     2 485    

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  1 055     2 386    
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -     -    
       3. Na aktywa finansowe, w tym:  54     99    
           a) w jednostkach powiązanych  -     -    
               - nabycie aktywów finansowych  -     -    
               -  udzielone pożyczki długoterminowe  -     -    
           b) w pozostałych jednostkach  54     99    
               - nabycie aktywów finansowych  54     99    
               -  udzielone pożyczki długoterminowe  -     -    
       4. Inne wydatki inwestycyjne  -     -    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -690    -2 282    

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

 I. Wpływy  429     2 920    
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       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału  -     -    
       2. Kredyty i pożyczki  429     -    
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -     -    
       4. Inne wpływy finansowe  -     2 920    
  II. Wydatki  2 558     7 535    
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  -     -    
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  2 160     3 186    
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  -     -    
       4. Spłaty kredytów i pożyczek  334     4 236    
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -     -    
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -     -    
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  -     -    
       8. Odsetki  65     113    
       9. Inne wydatki finansowe  -     -    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 129    -4 615    
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)  211     340    
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  211     340    
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -     -    
F. Środki pieniężne na początek okresu  842     503    
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:  1 053     842    
    - o ograniczonej możliwości dysponowania  16     25    

Szczecin, 24.04.2014
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO

ZA 2013

MEGARON S.A.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
NOTY OBJAŚNIJĄCE DO BILANSU

Nota 1a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2013 31.12.2012

a) koszty zakończonych prac rozwojowych   -     -    
b) wartość firmy   -     -    
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:  139  14   
   - oprogramowanie komputerowe  72 4    
d) inne wartości niematerialne i prawne   -    
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   65    
Wartości niematerialne i prawne razem  139 79    

Nota 1 b
2013 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH

 a b c d e

Wartości 
niematerialne 

i prawne, 
razem

 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

wartość 
firmy

 nabyte 
koncesje, 
patenty, 
licencje i 
podobne 
wartości, 
w tym:

 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne

 

  - 
oprogramowanie 

komputerowe

a) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na 
początek okresu  -       -      13     26     -      65      104
b) zwiększenia (z 
tytułu)  -       -       63    78       -      - 141
    - nabycia  -       -      63    78       -      -     141    
c) zmniejszenia (z 
tytułu)  -       -       -      2  -       -       2    

-rozliczenie zaliczki
- - - - - -65 -65

d) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu  -       -      77     101     -       -    178    
e) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
początek okresu  -       -      4    21  -       -       24   
f) amortyzacja za 
okres (z tytułu)  -       -      6    9     -       -      15    
    - umorzenie 
planowe  -       -       6     11     -       -       17    

-likwidacja - - - 2 2

Kwoty w tys. zł



g) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
koniec okresu  -       -       10    29     -       -       39    
h) odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
wartości na początek 
okresu  -       -       -       -       -       -       -      
i) odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
wartości na koniec 
okresu  -       -       -       -       -       -       -      
j) wartość netto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu  -       -      67     72     -       -     139    

2012 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

 

a b c d e
Wartości 

niematerialn
e              i 
prawne, 
razem

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

wartość 
firmy

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
wartości, w tym:

inne wartości 
niematerialne 

i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

  - 
oprogramowanie 

komputerowe
a) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na początek 
okresu                          -       -       4     46     -       -       50    
b) zwiększenia (z 
tytułu)  -       -       10     -       -       65     74    
    - nabycia  -       -       10     -       -       65     74    
c) zmniejszenia (z 
tytułu)  -       -       -       20     -       -       20    
d) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu  -       -       13     26     -       65     104    
e) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
początek okresu  -       -       2     30     -       -       32    
f) amortyzacja za okres 
(z tytułu)  -       -       2    -9     -       -      -7    
 - umorzenie planowe  -       -       2     11     -       -       13    
- likwidacja - - - 20 20
g) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na koniec 
okresu  -       -      4       21     -       -       24    
h) odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości 
na początek okresu  -       -      - -     -       -      -    
i) odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości 
na koniec okresu  -       -       -       -       -       -       -      
j) wartość netto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu  -       -       9      5       -       65     79      
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Nota 1 c
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA)

31.12.2013 31.12.2012

a) własne  139    79
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:  -     -    
Wartości niematerialne i prawne razem 139    79    

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2013 31.12.2012

a) środki trwałe, w tym: 18 602  19 872    
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 82  82    
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 309  8 573    
    - urządzenia techniczne i maszyny 7 055  7 960    
    - środki transportu 1 814  1 779    
    - inne środki trwałe 1 341  1 477    
b) środki trwałe w budowie 18  131    
c) zaliczki na środki trwałe w budowie -  -    
Rzeczowe aktywa trwałe, razem  18 620     20 003    

Nota 2 b
2013 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

 

- grunty ( w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu)

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

    - 
urządzenia 
techniczne i 

maszyny

    - środki 
transportu

    - inne 
środki 
trwałe

Środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 82 9 536 12 627 2 674 1 765 26 684
b) zwiększenia (z tytułu) - 24 158 775 49 1 006
    - nabycie - 25 157 775 49 1 006
    - korekta wartości - -1 1 - - -
c) zmniejszenia (z tytułu) - - 9 538 8 555
   - sprzedaż - - 9 538 8 555
   - likwidacja - - - - - -
d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu - 9 560 12 775 2 910 1 806 27 051
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu - 963 4 666 895 288 6 812
f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 288 1 053 201 177 1 719
    - umorzenie planowe - 288 1 062 427 185 1 962
    - sprzedaż - - - 9 - 226 - - 235
    - likwidacja - - - - - -
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - 1 251 5 720 1 096 465 8 532
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - - - - - -
 - zwiększenie - - - - - -
- zmniejszenie - - - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - - - - - -
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 82 8 309 7 055 1 814 1341 18601
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2012 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

 

- grunty ( w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu)

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

    - 
urządzenia 
techniczne i 

maszyny

    - środki 
transportu

    - inne 
środki 
trwałe

Środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  82     7 889     12 317     2 109     983     23 380    
b) zwiększenia (z tytułu)  -     1 647     313     909     782     3 651    
    - nabycie -  1 647  313     909     782     3 651    
    - przemieszczenie  -     -        -    
c) zmniejszenia (z tytułu)  -     -     4     344     -     348    
   - sprzedaż - -  4     344      348    
   - likwidacja -  -     -    -  -     -    
d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu  82     9 536     12 627     2 674     1 765     26 684    
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  -     699     3 263     640     159     4 761    
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  -     264     1 403     255     129     2 051    
    - umorzenie planowe   264     1 407     405     129     2 205    
    - sprzedaż   -4    -150     -154    
    - likwidacja   -     -      -     -    
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  -     963     4 666     895     288     6 812    
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu  -     -     -     -     -     -    
 - zwiększenie       -    
 - zmniejszenie       -    
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu  -     -     -     -     -     -    
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu  82     8 573     7 960     1 779     1 477     19 871    

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2013 31.12.2012

a) własne  18 600     19 869    

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:  3     3    
   - leasing finansowy - - 
   - wieczyste użytkowanie gruntów 3 3
Środki trwałe bilansowe razem  18 602     19 872    

Nota 2 d

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo nie występują

Nota 3 a
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

 
31.12.2013 31.12.2012

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - -
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)  15 18
    - należności od pracowników 15 18
Należności długoterminowe netto  15 18
c) odpisy aktualizujące wartość należności  -  -
Należności długoterminowe brutto  15 18
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Nota 3 b
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2013 31.12.2012

a) stan na początek okresu 18 9
   -   -należności od pracowników 18  9
b) zwiększenia (z tytułu) - 9
   -należności od pracowników - 9
c) zmniejszenia (z tytułu) 3 -
- należności od pracowników 3 -
d) stan na koniec okresu 15 18
   -   -należności od pracowników 15  18

Nota 3 c

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości należności długoterminowych - nie 
występują

Nota 3 d
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2013 31.12.2012

a) w walucie polskiej 15 18
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)    

b1. jednostka/waluta    .............../................    

      tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    
Należności długoterminowe, razem 15 18

Nota 4 a 

Zmiana stanu nieruchomości – nie występuje

Nota 4 b

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych - nie występuje

Nota  4 c

Długoterminowe aktywa finansowe-nie występują 

Nota 4 d
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności - nie występuje

Nota 4 e
Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne - nie występuje

Nota 4 f
Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne - nie występuje

Nota 4 g
Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone - nie występuje
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Nota 4 h
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - nie występuje

Nota 4 i
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - nie występuje

Nota 4 j
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone - nie występuje

Nota 4 k
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych – nie występuje

Nota 4 l, m
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - nie występują

Nota 4 n
Udziały lub akcje w jednostkach pozostałych – nie występują

Nota 4 o, p
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura 
walutowa)
 
Nota 4 q
Udzielone pożyczki długoterminowe

Nota 4 r
Inne inwestycje długoterminowe wg rodzaju - nie występują

Nota 4 s
Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych-nie występuje

Nota 4 t
Inne inwestycje długoterminowe struktura walutowa - nie występuje 

Nota 5 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO

31.12.2013 31.12.2012

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym:

 75     62    

a) odniesionych na wynik finansowy   75     62    
    - powstanie różnic przejściowych w tym   75     62    
      wycena bilansowa zapasów   -     -    
      odpis aktualizujący wartość zapasów   4     -    
      odpisy aktualizujące należności   9     5    
      różnice kursowe   -     -    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych   -     -    
      rezerwa na odprawy emerytalne   4     4    
      rezerwa niewykorzystane urlopy   29     28    
      rezerwa na premie pracownicze   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. badania sprawozdania finansowego   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. dodatkowych wypłat wynagrodzeń   1     -    

Kwoty w tys. zł



      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   1     1    
      rezerwa na sprawy sporne   -     -    
      strata podatkowa za okresy poprzednie   -     -    
      odsetki i prowizje niezapłacone   1     1    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      niewypłacone wynagrodzenia   3     5    
      nieopłacone składki ZUS   24     19    
b) odniesionych na kapitał własny   -     -    
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   -     -    
2. Zwiększenia   27     16    

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

 27     16    

    - powstanie różnic przejściowych w tym   27     16    
      wycena bilansowa zapasów   -     -    
      odpis aktualizujący wartość zapasów   -     4    
      odpisy aktualizujące należności   -     4    
      różnice kursowe   8     -    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych   -     -    
      rezerwa na odprawy emerytalne   3     -    
      rezerwa niewykorzystane urlopy   13     1    
      rezerwa na premie pracownicze   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. badania sprawozdania finansowego   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. dodatkowych wypłat wynagrodzeń   -     1    
      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   -     -    
      rezerwa na sprawy sporne   -     -    
      strata podatkowa za okresy poprzednie   -     -    
      odsetki i prowizje niezapłacone   -     1    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      niewypłacone wynagrodzenia   -     -    
      nieopłacone składki ZUS   3     5    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  -     -    

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

 -     -    

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  -     -    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

 -     -    

3. Zmniejszenia   10     3    

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

 10     3    

    - powstanie różnic przejściowych w tym   10     3    
      wycena bilansowa zapasów   -     -    
      odpis aktualizujący wartość zapasów   1     -    
      odpisy aktualizujące należności   4     -    
      różnice kursowe   -     -    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych   -     -    
      rezerwa na odprawy emerytalne   -     -    
      rezerwa niewykorzystane urlopy   -     -    
      rezerwa na premie pracownicze   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. badania sprawozdania finansowego   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. dodatkowych wypłat wynagrodzeń   -     -    
      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   1     -    
      rezerwa na sprawy sporne   -     -    
      strata podatkowa za okresy poprzednie   -     -    
      odsetki i prowizje niezapłacone   1     1    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    

Kwoty w tys. zł



      niewypłacone wynagrodzenia   3     2    
      nieopłacone składki ZUS   -     -    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z 
tytułu)

 
 -     -    

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi  (z tytułu)

 
 -     -    

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  -     -    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi ( z tytułu)

 -     -    

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem, w tym:

 93     75    

a) odniesionych na wynik finansowy  93     75    
    - powstanie różnic przejściowych w tym   93     75    
      wycena bilansowa zapasów   -     -    
      odpis aktualizujący wartość zapasów   2     4    
      odpisy aktualizujące należności   5     9    
      różnice kursowe   8     -    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych   -     -    
      rezerwa na odprawy emerytalne   7     4    
      rezerwa niewykorzystane urlopy   42     29    
      rezerwa na premie pracownicze   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. badania sprawozdania finansowego   -     -    
      rozliczenia m/o przychodów z tyt. dodatkowych wypłat wynagrodzeń   1     1    
      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   -     1    
      rezerwa na sprawy sporne   -     -    
      strata podatkowa za okresy poprzednie   -     -    
      odsetki i prowizje niezapłacone   -     1    
      ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      niewypłacone wynagrodzenia   -     3    
      nieopłacone składki ZUS   27     24    
b) odniesionych na kapitał własny  -     -    
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  -     -    

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2013 31.12.2012

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   13     13    
certyfikaty ,atesty   13     13    
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   1     1    
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   14     14    

Nota 6 a
ZAPASY

 
31.12.2013 31.12.2012

a) materiały  1 997  1 461    
b) półprodukty i produkty w toku  -  -    
c) produkty gotowe  410  628    
d) towary  -  -    
e) zaliczki na dostawy  -  4    
Zapasy, razem  2 407  2 093    

Nota 7a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  

31.12.2013 31.12.2012

a) od jednostek powiązanych  -  -    

Kwoty w tys. zł



b) należności od pozostałych jednostek  6 416  6 676    
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  5 455  6 500    
          - do 12 miesięcy  5 455  6 500    
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 839 74     
      - inne  122  102    
      - dochodzone na drodze sądowej  -  -    
Należności krótkoterminowe netto, razem  6 416  6 676    
c) odpisy aktualizujące wartość należności  263  241    
Należności krótkoterminowe brutto, razem  6 679  6 917    

Nota 7 b
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych – nie występuje

Nota 7 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

31.12.2013 31.12.2012

Stan na początek okresu  241  203    

a) zwiększenia (z tytułu)  157  64    

   - należności z tyt. dostaw i usług  157  64    

   - na inne należności (sporne)  -  -    

b) zmniejszenia (z tytułu)  135  27    

   - wykorzystanie odpisu  135  27    

   - odwrócenie odpisu  -  -    

   - odwrócenie odpisu na należności sporne  -  -    

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 263 241    

Nota  7d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) waluta 31.12.2013 31.12.2012

a) w walucie polskiej PLN 6 137  6 723    
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) PLN 542  195    

b1. jednostka/waluta (tys.) EUR 128  48    
      tys. zł PLN -  -    
b2. jednostka/waluta (tys.) USD -  -    
      tys. zł PLN  -    
Należności krótkoterminowe, razem PLN 6 679  6 917    

Nota 7 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 31.12.2013 31.12.2012

a) do 1 miesiąca  3 566  3 692    
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  350  1 200    
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  -  -    
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  -  -    

e) powyżej 1 roku  -  -    

f) należności przeterminowane  1 802  1 849    

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)  5 718  6 741    
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  263  241    
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 5 455  6 500    

Kwoty w tys. zł



Nota 7 f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:  

31.12.2013 31.12.2012

a) do 1 miesiąca  1 045  -    
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  541  -    
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  157  -    
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  -5  -    
e) powyżej 1 roku  65  1 849    
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)   1 802  1 849    
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  263  241    
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  1 539  1 608    

Nota 8 a
NALEŻNOŚCI DŁUDOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE BRUTTO  

31.12.2013 31.12.2012

1. Należności sporne  0 0
2. Należności przeterminowane ogółem:  1 802 1 849
    - z tyt. dostaw i usług  1 802 1 849
    - pozostałe  0
3. Należności, na które nie utworzono odpisów aktualizujących:  1 538 1 608
    - z tyt. dostaw i usług  1 538 1 608

Nota 9 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  

31.12.2013 31.12.2012

a) w jednostkach zależnych   -     -    

b) w jednostkach współzależnych   -     -    

c) w jednostkach stowarzyszonych   -     -    

d) w znaczącym inwestorze   -     -    

e) w jednostce dominującej   -     -    

f) w pozostałych jednostkach  54  99    

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  54  99    

        - wycena walutowych kontraktów terminowych  -  -    

        - lokaty  54  99    

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  1 053  842    

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  1 053  842    

        - inne środki pieniężne  -  -    
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 107 941     

Nota 9 b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

waluta 31.12.2013 31.12.2013

a) w walucie polskiej   54     99    
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    

b1. jednostka/waluta    .............../................    

      tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem   54     99    

Nota 9 c
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

31.12.2013 31.12.2012

Kwoty w tys. zł



A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)  -     -    
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 
(wartość bilansowa)   -     -    
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym 
(wartość bilansowa)   54     99    
    a) akcje (wartość bilansowa):   -     -    
    b) obligacje (wartość bilansowa):   -     -    
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   54     99    
       c1)lokaty   54     99    
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)   -     -    
Wartość według cen nabycia, razem   -     -    
Wartość na początek okresu, razem   -     -    
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem   -     -    

Wartość bilansowa, razem   54    99    

Nota 9 d
Udzielone pożyczki krótkoterminowe ( struktura walutowa ) – nie występuje

Nota 9 e
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

waluta 31.12.2013 31.12.2012

a) w walucie polskiej PLN 923    842    
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) PLN 130     -    
b1. jednostka/waluta    tys. EUR 31     -    
      tys. zł PLN  130    -    
b2. jednostka/waluta    tys. USD  -     -    
      tys. zł PLN  -     -    
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem   1 053     842    

Nota 9 f

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występuje.

Nota 9 g
Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występuje.

Nota 10 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  

31.12.2013 31.12.2012

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  183  218    
     - ubezpieczenia  45  80    
     - przedpłacone koszty reklamy, targów  33  99    
     - materiały reklamowe  58  6    
     - inne  39  33    
     - sprzedaż premiowa  4     -    
     - ubezpieczenie majątku 3
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   -     -    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem   183     218    

Nota 11 a
Istotne wartości odpisów aktualizujących – nie dotyczy

Kwoty w tys. zł



Nota 12 a 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2013

  Rodzaj akcji
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji

Liczba 
akcji 

(tys.szt)

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy (od 

daty)

Seria A
 

imienne 
uprzywilejowane 

uprzywilejowane 
co do głosu

brak 2 100,00 420 000  22-09-1998 21-07-1998

Seria B
 

zwykłe na 
okaziciela

brak brak 400,00 80 000  22-09-1998 21-07-1998

Seria  C
 

zwykłe na 
okaziciela

brak brak 200,00 40 000  01-04-2011 17-06-2011

Liczba akcji razem 2 700,00     
Kapitał zakładowy razem 540 000    
Wartość nominalna 1 akcji = 0,20 zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2012

Seria / emisja  Rodzaj akcji
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji

Liczba 
akcji 

(tys.szt)

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy (od 

daty)

Seria A
 

imienne 
uprzywilejowane 

uprzywilejowane 
co do głosu

brak 2 100,00 420 000  22-09-1998 21-07-1998

Seria B
 

zwykłe na 
okaziciela

brak brak 400,00 80 000  22-09-1998 21-07-1998

Seria  C
 

zwykłe na 
okaziciela

brak brak 200,00 40 000  01-04-2011 17-06-2011

Liczba akcji razem 2 700,00     
Kapitał zakładowy razem 540 000    
Wartość nominalna 1 akcji = 0,20 zł



Nota 13 a
Akcje własne – nie występują.

Nota 13 b
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie 
występują.

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY  
31.12.2013 31.12.2012

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  4 037    4 037
b) utworzony ustawowo  167   167    
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo 
(minimalną) wartość   -     -    
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników   -     -    
e) inny (wg rodzaju)  5 870     5 870    
   - z podziału zysku netto   5 870     5 870    
Kapitał zapasowy, razem   10 074     10 074   

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 31.12.2013 31.12.2012

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych   2     2    
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:  -     -    
     - z wyceny instrumentów zabezpieczających   -     -    
c) z tytułu podatku odroczonego   -     -    
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   -     -    
e) inny (wg rodzaju)   -     -    
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem   2     2    

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA)

31.12.2013 31.12.2012

   - fundusz rezerwowy  6 097  4 332    
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem  6 097  4 332    

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 31.12.2013 31.12.2012

   - zaliczkowe naliczenie dywidendy za rok bieżący   -     1 026    
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem  -    1 026   



Nota 18 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO

31.12.2013 31.12.2012

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym:

 38     16    

a) odniesionej na wynik finansowy   38     16    
      - różnice kursowe   -     1    
      - odsetki naliczone od środków pieniężnych   -     -    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      - pozostałe   -     -    
      - naliczone kary umowne   1     -    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      - różnica stawek amortyzacyjnych   32     2    
      - naliczone bonusy   5     12    
b) odniesionej na kapitał własny   -     -    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   -     -    
2. Zwiększenia   124     30    

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z 
tytułu)

 124     30    

      - różnice kursowe   8     -    
      - odsetki naliczone od środków pieniężnych   -     -    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      - pozostałe   -     -    
      - naliczone kary umowne   3     1    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      - różnica stawek amortyzacyjnych   113     29    
      - naliczone bonusy   -     -    

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

 -     -    

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

 -     -    

3. Zmniejszenia   6     9    

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

 6     9    

      - różnice kursowe   -     1    
      - odsetki naliczone od środków pieniężnych   -     -    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      - pozostałe   -     -    
      - naliczone kary umowne   1     -    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      - różnica stawek amortyzacyjnych   -     -    
      - naliczone bonusy   5     7    

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

 -     -    

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi 

 -     -    

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem  156     38    

a) odniesionej na wynik finansowy   156     38    
      - różnice kursowe   8     -    
      - odsetki naliczone od środków pieniężnych   -     -    
      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych   -     -    
      - pozostałe   -     -    
      - naliczone kary umowne   3     1    



      - dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań   -     -    
      - różnica stawek amortyzacyjnych   145     32    
      - naliczone bonusy   -     5    
b) odniesionej na kapitał własny   -     -    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   -     -    

Nota 18 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 31.12.2013 31.12.2012

a) stan na początek okresu  26     20    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  26     20    
b) zwiększenia (z tytułu)  11     6    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  11     6    
c) wykorzystanie (z tytułu)  -     -    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
d) rozwiązanie (z tytułu)  -     -    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
e) stan na koniec okresu  37     26    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  37     26    

Nota 18 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 31.12.2013 31.12.2012

a) stan na początek okresu  146     146    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy   146     146    
  - rezerwa na premie  -     -    
b) zwiększenia (z tytułu)  74     1    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy   74     1    
  - rezerwa na premie   -     -    
c) wykorzystanie (z tytułu)  -     -    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy   -     -    
  - rezerwa na premie  -     -    
d) rozwiązanie (z tytułu)  -     -    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe   -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy   -     -    
  - rezerwa na premie  -     -    
e) stan na koniec okresu  221     146    
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe  -     -    
  - rezerwa na odprawy emerytalne  -     -    
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy   221     146    
  - rezerwa na premie   -     -   



Nota 18 d

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) – nie występuje

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 31.12.2013 31.12.2012

a) stan na początek okresu  150    -    
b) zwiększenia (z tytułu)  100    150     
   - rezerwa SCANBET 100    150    
c) wykorzystanie (z tytułu)  -     -    
d) rozwiązanie (z tytułu)  -     -    
e) stan na koniec okresu  250    150   

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
 

31.12.2013 31.12.2012

a) wobec jednostek zależnych   -     -    

b) wobec jednostek współzależnych   -     -    

c) wobec jednostek stowarzyszonych   -     -    

d) wobec znaczącego inwestora  -     -    

e) wobec jednostki dominującej  -     -    

f) wobec pozostałych jednostek 1 178 749    
    - kredyty i pożyczki  1 178  748    

    - inne (wg rodzaju)  1  1    

       -zobowiązania wobec Urzędu Miasta  1  1    
Zobowiązania długoterminowe, razem 1178 749         

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

31.12.2013 31.12.2012

a) powyżej 1 roku do 3 lat  -  666    
b) powyżej 3 do 5 lat  1 178  83    
c) powyżej 5 lat  1  -    
Zobowiązania długoterminowe, razem  1 178  749    

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

jednostka waluta 31.12.2013 31.12.2012

a) w walucie polskiej tys. PLN 1178    749    
Zobowiązania długoterminowe, razem tys. PLN 1178     749    



Nota 19 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2013 r.

Nazwa (firma)

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty
Warunki Termin 

Zabezpieczenia
Inne

jednostki  tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty  

mBank S.A. Warszawa 7 000 PLN 1 178 PLN

Oprocentowanie 
kredytu, opłaty 
oraz prowizje 
banku zostały 

objęte klauzulą 
poufności 
zawartą w 

aneksie nr 1 z 
dnia 26 czerwca 

2013 roku, w 
interesie Banku 
nie mogą zostać 

podane do 
publicznej 

wiadaomości

24.06.2016
Weksel własny in blanco Kredytobiorcy zaopatrzony w 

deklarację wekslową Kredytobiorcy  



ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2012 r.

Nazwa (firma)

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty
Warunki Termin 

Zabezpieczenia
Inne

jednostki  tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty  

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A.

Warszawa 3 000 PLN 748 PLN

WIBOR 3M 
powiększony o 

marżę banku 2,0 
p.p.

31.03.2016

Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 
000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i 
KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 
w okresie realizacji inwestycji

 

Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 
000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej

 

Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku 
widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 
071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej

 

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami 
bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale 
Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie

 

Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, 
poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze 
współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie 
poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra 
Sikorę wraz ze współmałżonką , po upływie roku od dnia 
uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po 
zakończeniu i rozliczeniu inwestycji

 

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.  

ING Bank Śląski 
S.A.

Katowice 6 000 PLN 0 PLN

WIBOR 1M 
powiększony o 

marżę banku 1,4 
p.p.

30.10.2013

Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN7 800 000,00 na 
nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie 
trwania kredytu  
Weksel  in blanko z wystawienia Kredytobiorcy wraz z 
deklaracja wekslową  



Nota 19 e

Zobowiązania długoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych instrumentów 
finansowych - nie występuje.

Nota 20 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

 
31.12.2013 31.12.2012

a) wobec jednostek zależnych   -     -    
b) wobec jednostek współzależnych   -     -    
c) wobec jednostek stowarzyszonych   -     -    
d) wobec znaczącego inwestora   -     -    
e) wobec jednostki dominującej   -     -    
f) wobec pozostałych jednostek   4 152     4 860    
     - kredyty i pożyczki, w tym:   -     334    
        - długoterminowe w okresie spłaty   -     -    
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   3 203     2 585    
        - do 12 miesięcy   3 203     2 585    
        - powyżej 12 miesięcy   -     -    
     - zaliczki otrzymane na dostawy   -     -    
     - zobowiązania wekslowe   -     -    
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń   607     1 518    
     - z tytułu wynagrodzeń   294     276    
     - inne (wg rodzaju)   48     147    
        - rozrachunki z akcjonariuszami   -     -    
        - pozostałe   48     147    
g) fundusze specjalne (wg tytułów)   16     25    
     - ZFŚS   16     25    
Zobowiązania krótkoterminowe, razem   4 168     4 884    

Nota 20 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

jednostka waluta 31.12.2013 31.12.2012

a) w walucie polskiej tys. PLN  3 719     4 660    
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys. PLN  449     224    
b1. jednostka/waluta  EUR tys. EUR  105     55    
      tys. zł tys. PLN  446     -    
b2. jednostka/waluta  LTL tys. LTL  1     -    
      tys. zł tys. PLN  1     -    
Zobowiązania krótkoterminowe, razem tys. PLN  4 168     4 884    



Nota 20 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2013 r.

Nazwa (firma)
Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty

Warunki Termin 
Zabezpieczenia Inne

jednostki  tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty  

Brak          



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2012 r.

Nazwa 
(firma) Siedziba

Kwota kredytu wg 
umowy

Kwota kredytu 
pozostała do spłaty

Warunki Termin 
Zabezpieczenia Inne

jednostki  tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty  

Bank 
Polska 
Kasa 

Opieki 
S.A.

Warszawa 3 000 PLN 334 PLN

WIBOR 3M 
powiększony o 

marżę banku 2,0 
p.p.

31.03.2016

Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na 
nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji

 

Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na 
nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  

Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi 
przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy 
ubezpieczeniowej

 

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy 
prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie  

Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez 
pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w 
formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz 
ze współmałżonką , po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie 
wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji

 

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz 
Poręczycieli wekslowych.  

Bank 
Polska 
Kasa 

Opieki 
S.A.

Warszawa 3 000 PLN 0 PLN

WIBOR 1M 
powiększony o 

marżę banku 2,5 
p.p.

04.02.2012

Hipoteka umowna kaucyjna łączna do wysokości 3 200 000 zł na 
nieruchomościach położonych w Szczecinie, ul Pyrzycka 3e, 3f dla których 
prowadzone są księgi wieczyste nr 133617 i 133618

 

Weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową  
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, prowadzonego w Banku Pekao 
S.A. I Oddział w Szczecinie o numerze 66124038131111000043955981  

ING Bank 
Śląski 
S.A.

Katowice 6 000 PLN 0 PLN

WIBOR 1M 
powiększony o 

marżę banku 1,4 
p.p.

30.10.2013

Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN7 800 000,00 na nieruchomościach 
opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu  
Weksel  in blanko z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracja 
wekslową  



Nota 20 d

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów 
finansowych - nie występuje.

Nota 21a
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy 

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
 

31.12.2013 31.12.2012

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   -     -    

    - długoterminowe (wg tytułów)   -     -    

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   -     -    
       - bonusy i nagroda za marketing dla odbiorców   -     -    
       - rezerwa na wynagrodzenia   -     -    
       - rezerwa na koszty   -     -    
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów   4 767     5 251    

    - długoterminowe (wg tytułów)   4 266     4 746    
       - wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu   -     -    
       - dotacje   4 266     4 746    

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   501     506    
       - wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu   -     -    
       - dotacje   501     506    

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   4 767     5 251    

Nota 22 a
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji 
na dzień bilansowy.

Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie 
emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.



NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a
Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występuje.

Nota 23 b
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych - nie występują.

Spółka jest stroną sporu sądowego ze SCANBET Sp. z o.o., w którym wartość przedmiotu 
sporu wynosi 685 tys. zł powiększone o odsetki. Informacje o tej sprawie zawarto w punkcie 
30.3.1.5.  sprawozdania z działalności Zarządu. 
Zarząd postanowił utworzyć dodatkową rezerwę w wysokości 100 tys. zł. Zdaniem Zarządu 
wartość rezerwy na sprawę sądową w kwocie 250 tys. zł na obecnym etapie sporu dobrze 
odzwierciedla faktyczne ryzyko z nim związane.
 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

 - sprzedaż produktów   41 077     42 814    
 - sprzedaż pozostała   -     -    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem   41 077     42 814    
 - w tym: od jednostek powiązanych   -     -    

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

a) kraj   39 957     42 164    
b) eksport   298     207    

c) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  822     443    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem   41 077     42 814    
 - w tym: od jednostek powiązanych   -     -    

Nota 25 a

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje 
działalności) – nie występuje

Nota  25 b

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)- nie 
występuje



Nota 26 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

 
01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

a) amortyzacja   1 979     2 218    
b)  zużycie materiałów i energii   21 290     20 573    
c) usługi obce   4 501     6 540    
d) podatki i opłaty   391     347    
e) wynagrodzenia   5 187     4 793    

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   991     927    

g) pozostałe koszty rodzajowe   4 891     1 756    

Koszty według rodzaju, razem   39 230     37 154    

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   225    -218    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)   -     -    

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)  -12 048    -10 700    

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)  -3 721    -3 768    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   23 687     22 468    

Nota 27 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE  

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   53     -    

   - na sprawy pracownicze   53     -    
   - na sprawy sądowe   -     -    
b) pozostałe, w tym:   246     97    

   - dotacje    
   - odpisy aktualizujące   139     23    
   - odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie   -     -    
   - odszkodowanie   63     53    
   - zobowiązania przedawnione   -     -    
   - nadwyżki inwentaryzacyjne   -     -    
   - darowizna   -     -    
   - pozostała sprzedaż   1     3    
   - zwrot opłaty z KPWiG   -     -    
   - pozostałe przychody operacyjne   43     18    
   - ...    
Inne przychody operacyjne, razem   299     97    

Nota 28a
INNE KOSZTY OPERACYJNE

 
01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   100     150    

   - na sprawy pracownicze   -     -    
   - na sprawy sądowe   100     150    
b) pozostałe, w tym:   431     199    

   - darowizny   16     5    
  - odpis aktualizujący należności   157     64    
  - koszty sądowe   1     4    
  - pozostałe koszty operacyjne   64     109    
  - straty w majątku obrotowym   53     17    
Inne koszty operacyjne, razem   531     349    



Spółka  tworzy  rezerwy  na  odprawy  emerytalne  i  rentowe,  niewykorzystane  urlopy 
wypoczynkowe.  Wysokość  rezerw  na  niewykorzystane  urlopy  wypoczynkowe  szacuje 
Spółka, rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe Spółka szacuje metodą aktuarialną.  

Spółka  tworzy  rezerwy  na  sprawy  rozstrzygane  na  drodze  sądowej  w  wysokości 
przewidywanych kosztów do poniesienia w przypadku rozstrzygnięć na niekorzyść Spółki. 
Wysokość planowanych kosztów szacują prawnicy obsługujący Spółkę.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące należności na należności przeterminowane w związku z 
wystąpieniem ryzyka ich nieściągalności.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące zapasy na zapasy nadmiernie zalegające w magazynach 
oraz produkty niepełnowartościowe.

Nota 29 a
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występuje.

 Nota 29 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

a) z tytułu udzielonych pożyczek   -     -    
    - od jednostek powiązanych, w tym:  -     -    
       - od jednostek zależnych   -     -    
       - od jednostek współzależnych  -     -    
       - od jednostek stowarzyszonych   -     -    
       - od znaczącego inwestora   -     -    
       - od jednostki dominującej   -     -    
    - od pozostałych jednostek  -     -    
b) pozostałe odsetki   6     17    
    - od jednostek powiązanych:  -     -    
       - od jednostek zależnych   -     -    
       - od jednostek współzależnych   -     -    
       - od jednostek stowarzyszonych   -     -    
       - od znaczącego inwestora   -     -    
       - od jednostki dominującej   -     -    
    - od pozostałych jednostek   6     17    
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem   6     17    

Nota 29 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE

 
01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

a) dodatnie różnice kursowe   69     68    
     - zrealizowane   29     60    
     - niezrealizowane      40     8    
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   -     -    
c) pozostałe, w tym:   1     
Inne przychody finansowe, razem   70     68    



Nota 30 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

 
01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

a) od kredytów i pożyczek   57     110    
    - dla innych jednostek   57     110    
b) pozostałe odsetki   26     -    
    - dla innych jednostek   26     -    
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem   83     110    

Nota 30 b
INNE KOSZTY FINANSOWE  

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

a) ujemne różnice kursowe   89     57    
     - zrealizowane   46     43    
     - niezrealizowane      42     14    
b) utworzone rezerwy (z tytułu)   -     -    
c) pozostałe, w tym:   7     
   - prowizje od kredytów i gwarancji bankowych   7     3    
    - koszty planowanej emisji akcji   -     -    
    - inne    
Inne koszty finansowe, razem   96     60    

Nota 31 a

Zysk  na  sprzedaży  całości  lub  części  udziałów  jednostek  podporządkowanych  –  nie 
dotyczy.

Nota 32 a
Zyski nadzwyczajne - nie występuje.

Nota 33
Straty nadzwyczajne – nie występują

Nota 34 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

 
01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

1. Zysk (strata) brutto   1 954     6 183    
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) -97     258    
 - różnice trwałe   277     342    
    ~ zwiększające podstawę opodatkowania   445     342    
       ochrona zdrowotna   -     -    
       ubezpieczenie samochodów pow. 20.000 EUR   9     7    
       ubytki magazynowe    -    
       wpłaty na rzecz PFRON   52     45    
       pozostałe koszty rodzajowe    -    
       reprezentacja   61     58    
       strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ustalona bilansowo   -     24    
       nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową   -     53    
       wydatki w części objętej dotacją   167     -    
       przekazane darowizny   16     -    



       koszty emisji na GPW   -     -    
       odpisy aktualizujące należności   7     -    
       rezerwy na sprawę sądową   100     150    
       odsetki budżetowe   25     -    
       pozostałe   8     5    
    ~ zmniejszające podstawę opodatkowania   167     -    
       dotacje otrzymane  167  -    
       strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ustalona podatkowo    -    
       amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów    -    
       zrealizowane różnice kursowe    -    
       odsetki zapłacone kontrahentom    -    
       kary umowne    -    
       pozostałe    -    
 - przejściowe różnice  -374    -84    
    ~ zwiększające podstawę opodatkowania   498     748    
      bonusy   -     2    
      wartość netto należności z egzekucji komorniczej   -     -    
      niezrealizowane różnice kursowe   42     14    

      utworzenie odpisów aktualizujących majątek obrotowy   17     26    
      amortyzacja nkup   52     454    
      utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze   85     -    
      odpisy aktualizujące należności   121     64    
      wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych   34     -    
      kary umowne pobrane   -     -    
      niewypłacone wynagrodzenia   -     13    
      niewypłacone składki ZUS   142     127    
      pozostałe   3     45    
      odsetki i prowizje nie zapłacone   -     3    
    ~ zmniejszające podstawę opodatkowania   872     832    
      odsetki i prowizje zapłacone   3     -    
      rozwiązanie odpisów aktualizujących   134     23    
      zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze   -     -    
      wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy   20     -    
      dotacje ZARR, PARR   502     657    
      odpisy aktualizujące należności (upodatkowienie)   6     11    
      niezrealizowane różnice kursowe   40     8    
      pozostałe   26     8    
      wypłacone wynagrodzenia   14     23    
      wypłacone składki ZUS   127     102    
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   1 857     6 441    
4. Podatek dochodowy według stawki 19%   351     1 224    
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -12     -    

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym:   351     1 224    
    - wykazany w rachunku zysków i strat   351     1 224    
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny   

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub 
ujemną wartość firmy    



Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT:

01-01-2013         
31-12-2013

01-01-2012         
31-12-2012

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych  71    8    
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych   -     -    

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu  29    -    

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy  -     -    
 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)   -     -    
     - z tytułu ulg inwestycyjnych   -     -    
     ...   -     -    
Podatek dochodowy odroczony, razem  100    8    

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
 

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012         
31-12-2012

 - ujętego w kapitale własnym                               -                               - 
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy                               -                               - 

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT DOTYCZĄCY:

01-01-2013        
31-12-2013

01-01-2012         
31-12-2012

 - działalności zaniechanej                               -                               - 

 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych                               -                               - 

Nota 35 a

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – nie występują.

Nota 36 a
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności - nie występuje.

Nota 37 a
PODZIAŁ ZYSKU 01-01-2013           

31-12-2013
01-01-2012       

31-12-2012

1. Wypłata dywidendy   3 186     3 726    
2. Kapitał zapasowy   -     -    
3. Kapitał rezerwowy   1 765     1 769    
4. Wynik nie podzielony   -     -    
RAZEM ZYSK ZA ROK POPRZEDNI  4 951     5 495    

Nota 38a
Zysk  na  akcję  obliczono  jako  iloczyn  zysku  netto  wynikającego  ze  sprawozdania 
finansowego przez średnioważoną liczbę akcji.



NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ 
RACHUNKIEM PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01-01-2013 

31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

1. W działalności operacyjnej:    
    a)  Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych   303     178    
          - Zmiana stanu rezerw wg bilansu   303     178    
          - Korekty rezerw w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "inne korekty"   -     
    a)  Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych  -314     99    
          - Zmiana stanu zapasów wg bilansu  -314     99    
    b)  Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych   264     446    
          - Zmiana stanu należności wg bilansu   264     455    
    a)  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów w 
rachunku przepływów pieniężnych -297     40    

          - Zmiana stanu  zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 
wg bilansu -383     129    
          - Korekty zobowiązań w danych  ujęte w pozycji "Inne korekty"  -     -    
          - Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych  86     8    
    b)  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych  -466    -802    
          - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu  -466     2 118    

          - Korekty rozliczeń międzyokresowych w danych  ujęte w pozycji "Inne korekty"  -     2 920    

WYJAŚNIENIA DO POZYCJI "POZOSTAŁE" 01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

1. W działalności operacyjnej:    
    a)  Inne korekty   -     -    

         - korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - 
rezerwy na świadczenia pracownicze  -     -    

         - korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - 
koszty emisji akcji ujęte w rozliczeniach międzyokresowych  -     -    

         - korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - 
dodatkowe zobowiązanie podatkowe  -     -    

         - korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - 
zwiększenie aktywów na odroczony podatek dochodowy  -     -    
2. W działalności inwestycyjnej:    
    a) Inne wpływy inwestycyjne   -     -    
        Razem pozycja "Inne wpływy inwestycyjne"   -     -    
3. W działalności finansowej:    
    a) Inne wpływy finansowe   -     -    
        Razem pozycja "Inne wpływy finansowe"   -     -    

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012       
31-12-2012

Środki pieniężne w kasie   1     -    
Środki pieniężne w banku dostępne na żądanie   1 052     842    
Środki pieniężne na lokatach bankowych wymagalnych do 3 miesięcy   -     -    
Środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania (blokady, rachunek ZFŚS)   -     
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE  1 053     842    

Szczecin , dnia 24.04.2014



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2013
 ROK

MEGARON S.A.

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm


B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  ( W TYS. PLN)

I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

Wyszczególnienie

Aktywa
finansowe

przeznaczone
do obrotu

Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe

utrzymywane
do terminu

wymagalności

Aktywa
finansowe

dostępne do
sprzedaży

Stan na 31.12.2012 r. 99
Zwiększenia, w tym: 0
- nabycie, założenie,

zaciągnięcie, 
udzielenie
-odsetki

Zmniejszenia, w tym: 45
- zbycie, rozwiązanie, 

spłata, zmiana 
prezentacji

aport

45

- odsetki
- wycena bilansowa
- odpis aktualizujący
Stan na 31.12.2013 r. 54

Informacje o zobowiązania finansowych zamieszczono w odpowiednich dodatkowych notach objaśniających do 
bilansu. Zobowiązania finansowe są w Spółce wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.

I.1.2.  DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH,  W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH 
WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA GWARANCJACH I 
PORĘCZENIACH (TAKŻE WEKSLOWYCH)
Spółka  posiada  zobowiązania  warunkowe  dotyczące   sporu  sądowego  ze  SCANBET  Sp.  z  o.o.  na  kwotę  
przedmiotu sporu 685tys. zł powiększone o odsetki, których wartości nie szacowano.

I.1.3.  DANE  DOTYCZĄCE  ZOBOWIĄZAŃ  WOBEC  BUDŻETU  PAŃSTWA  LUB  JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW 
I BUDOWLI.
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

I.1.4.  INFORMACJA  O  PRZYCHODACH,  KOSZTACH  I  WYNIKACH  DZIAŁALNOŚCI 
ZANIECHANEJ  W  DANYM  OKRESIE  LUB  PRZEWIDZIANEJ  DO  ZANIECHANIA  W 
NASTĘPNYM OKRESIE

Spółka  w  bieżącym  okresie  nie  dokonała  zaniechania  działalności  i  nie  przewiduje  takiego  działania  w 
następnym okresie.

I.1.5. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
NA WŁASNE POTRZEBY.
Spółka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie i na własne potrzeby. Wszystkie środki trwałe 
pochodzą z zakupu.

I.1.6.  PONIESIONE  NAKŁADY  INWESTYCYJNE  ORAZ  PLANOWANE  W  OKRESIE 



NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE, W TYM 
NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

LP WYSZCZEGÓLNIENIE
WARTOŚĆ ROK 

BIEŻĄCY
PLANY NA ROK 

NASTĘPNY
1 Nakłady na ochronę środowiska 0 0
2 Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe 842 1000

I.1.7.ISTOTNE TRANSAKCJE  ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ 
RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI.

Nie wystąpiły takie transakcje

I.1.8.INFORMACJE  O  WSPÓLNYCH  PRZEDSIĘWZIĘCIACH,  KTÓRE  NIE  PODLEGAJĄ 
KONSOLIDACJI 

Nie dotyczy

I.1.9. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU 

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ETATOWO
01-01-2013          

31-12-2013

01-01-2012 

31-12-2012
Pracownicy na stanowiskach robotniczych  15 14
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych  50 48

   Zatrudnienie razem 65 62

I.1.10.  INFORMACJE  O  ŁĄCZNEJ  WARTOŚCI  WYNAGRODZEŃ,  NAGRÓD  LUB  KORZYŚCI 
WYPŁACONYCH,  NALEŻNYCH  LUB  POTENCJALNIE  NALEŻNYCH  DLA  KAŻDEJ  Z  OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCHEMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

WYNAGRODZENIA WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM 
WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB 
NADZORUJĄCYCH

01-01-2013           
31-12-2013

01-01-2012           
31-12-2012

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. pełnienia funkcji 
Członka Zarządu

 -                               - 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. umowy o pracę  447                          542 

  - Piotr Sikora  447                          542 
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. pełnienia 
funkcji Czł. RN

 45                            35 

- Adamowicz Mariusz  15                              10 

- Koroch Krzysztof  10                             7 

- Sikora Adam  5                              5 

- Parszewski Mieszko  10                                                      9 

-Mielczarek Arkadiusz 5 3

-Laskowski Grzegorz 2
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. umowy o 
pracę

 
-                               - 

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Rady 
Nadzorczej

 
160                          236 

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Zarządu  1160 1711 

   Razem wynagrodzenia 1812                       2 524 



I.1.11. INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, 
GWARANCJI,  PORĘCZEŃLUB  INNYCH  UMÓW  ZOBOWIĄZUJĄCYCH   DO ŚWIADCZEŃ  NA 
RZECZ EMITENTA

Rodzaj zobowiązania Kwota zobowiązania 
na dzień bilansowy

Rodzaj zabezpieczonego 
majątku

Wartość zabezpieczonego 
majątku na dzień 

bilansowy
Zabezpieczenie 
transakcji zakupu 
paliwa

Blokada na rachunku
Bankowym

54

Kredyt  w rachunku 
bieżącym

1 178 Weksel in blanco
7 000

Razem 1 178 7 054

I.1.12.  INFORMACJE  O  WYNAGRODZENIU  BIEGŁEGO  REWIDENTA  LUB  PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO  DO  BADANIA  SPRAWOZDAŃ  FINANSOWYCH,  WYPŁACONYM  LUB 
NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY ODRĘBNIE ZA 

Informacja o wynagrodzeniu
2013 2012

Data zawarcia  umowy 10-06-2013 27-01-2014 18-07-2012
Wynagrodzenie biegłego rewidenta 
za badanie roczne w zł

18 000 18 000

Wynagrodzenie biegłego rewidenta 
za przegląd śródroczny w zł

7 500

Pozostałe usługi-limit kosztów 
dojazdu

1 900 3 000 4900

Weryfikacja szacunkowych 
wyników i prognoz
Wynagrodzenie biegłego rewidenta 
za badanie  śródroczne w zł

9500

I.1.13.  INFORMACJE  O  ZNACZĄCYCH  ZDARZENIACH,  DOTYCZĄCYCH  LAT  UBIEGŁYCH, 
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES
Nie wystąpiły.

I.1.14.  INFORMACJE  O  ZNACZĄCYCH  ZDARZENIACH,  JAKIE  NASTĄPIŁY  PO  DNIU 
BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Nie wystąpiły.
I.1.15  INNE  INFORMACJE  NIŻ  WYMIENIONE  POWYŻEJ,  KTÓRE  MOGŁYBY  W  ISTOTNY 
SPOSÓB  WPŁYNĄĆ  NA  OCENĘ  SYTUACJI  MAJĄTKOWEJ,  FINANSOWEJ  ORAZ  WYNIK 
FINANSOWY JEDNOSTKI. 
Spółka  jest  stroną  sporu  sądowego  ze  SCANBET  Sp.  z  o.o.  Informacje  o  tej  sprawie  zawarto  w  punkcie 
30.3.1.5.  sprawozdania z działalności Zarządu. 
I.1.16.  INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM 
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW
Nie wystąpiły.
I.1.17.  SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  I  DANE  PORÓWNYWALNE  SKORYGOWANE 
ODPOWIEDNIM WSKAŹNIKIEM INFLACJI 

Nie dotyczy

I.1.18. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY  DANYMI UJAWNIONYMI W 
SPRAWOZDANIU  FINANSOWYM  A  UPRZEDNIO  SPORZĄDZONYMI  I  OPUBLIKOWANYMI 
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI.



BILANS 

31-12-2013 
przed korektami 

raport 
kwartalny

Nr 
korekty

Wartość 
korekt

31-12-2013 po 
korektach

A k t y w a     

I. Aktywa trwałe 18 967  86 18 881
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 139  0 139
          - wartość firmy 0  0 0
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 620  0 18 620
      3. Należności długoterminowe 15  0 15
          3.1. Od jednostek powiązanych   0 0
          3.2. Od pozostałych jednostek 15  0 15
      4. Inwestycje długoterminowe   0 0
          4.1. Nieruchomości 0  0 0
          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0  0 0
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0  0 0
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0  0 0
                b) w pozostałych jednostkach   0 0
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0  0 0
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193  86 107
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 1 86 93
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14  0 14
II. Aktywa obrotowe 11 211  1 099 10 112
      1. Zapasy 2 405 2 -2 2 407
      2. Należności krótkoterminowe 7 521  1 105 6 416
          2.1. Od jednostek powiązanych   0 0
          2.2. Od pozostałych jednostek 7 521 3 1 105 6 416
      3. Inwestycje krótkoterminowe 1 107  0 1 107
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 107  0 1 107
                 a) w jednostkach powiązanych   0 0
                 b) w pozostałych jednostkach 54  0 54
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 053  0 1 053
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   0 0

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 178 2 -5 183

A k t y w a  r a z e m 30 177  1 184 28 993

P a s y w a     
I. Kapitał własny 18 498  282 18 216
      1. Kapitał zakładowy 540  0 540
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna)   

0 0

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)   0 0
      4. Kapitał zapasowy 10 074  0 10 074
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 2  0 2
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 097  0 6 097
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   0 0
      8. Zysk (strata) netto 1 784  282 1 503

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 0  

0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 680  904 10 776
      1. Rezerwy na zobowiązania 549  -114 663
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88 1 -68 156
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 311 1 54 257
                 a) długoterminowa 37  0 37
                 b) krótkoterminowa 274  54 221
          1.3. Pozostałe rezerwy 150  -100 250
                 a) długoterminowe   0 0
                 b) krótkoterminowe 150 4 -100 250



      2. Zobowiązania długoterminowe 1 178  0 1 178
          2.1. Wobec jednostek powiązanych   0 0
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 178  0 1 178
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 185  1 017 4 168
          3.1. Wobec jednostek powiązanych   0 0
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 5 169 3 1 017 4 152
          3.3. Fundusze specjalne 16  0 16
      4. Rozliczenia międzyokresowe 4 767  0 4 767
          4.1. Ujemna wartość firmy   0 0
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 767  0 4 767
                 a) długoterminowe 4 266  0 4 266
                 b) krótkoterminowe 501  0 501
P a s y w a  r a z e m 30 177  1 184 28 993

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant 
kalkulacyjny

31-12-2013 
przed korektami

Nr 
korekty

Wartość 
korekt

31-12-2013 po 
korektach

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 41 135  58 41 077

    - od jednostek powiązanych    0
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41 135  58 41 077
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 23 969  282 23 687

   - od jednostek powiązanych     
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 969  282 23 687
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów    0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 17 166  -224 17 390
IV. Koszty sprzedaży 12 040  -8 12 048
V. Koszty ogólnego zarządu 3 750  29 3 721
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 377  -244 1 621
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 174  191 983
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8  0 8
       2. Dotacje 676  0 676
       3. Inne przychody operacyjne 490  191 299
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 411  -136 547
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   0 0
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17  0 17
       3. Inne koszty operacyjne 394  -136 530
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 140  83 2 057
X. Przychody finansowe 76  0 76
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0 0
         - od jednostek powiązanych   0 0
     2. Odsetki, w tym: 6  0 6
         - od jednostek powiązanych   0 0
     3. Zysk ze zbycia inwestycji   0 0
     4. Aktualizacja wartości inwestycji   0 0
     5. Inne 70  0 70
XI. Koszty finansowe 179  0 179
     1. Odsetki, w tym: 83  0 83
         - dla jednostek powiązanych   0 0
     2. Strata ze zbycia inwestycji   0 0
     3. Aktualizacja wartości inwestycji   0 0
     4. Inne 96  0 96
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2 036  82 1 954



XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   0 0
         1. Zyski nadzwyczajne   0 0
         2. Straty nadzwyczajne   0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2 036  82 1 954
XV. Podatek dochodowy 252  -199 451
        a) część bieżąca 306  -45 351
        b) część odroczona -54  -154 100
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)   0 0

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 784  281 1 503

Objaśnienie korekt:
1 - ponowna kalkulacja podatku odroczonego
2 - zmiany zaistniałe po sporządzeniu raportu kwartalnego
3 - zmiany prezentacji należności z tytułu podatków
4 – utworzenie rezerwy SCANBET

I.1.19.  ZMIANY  STOSOWANYCH  ZASAD  (POLITYKI)  RACHUNKOWOŚCI  I  SPOSOBU 
SPORZĄDZANIA  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO,  DOKONANYCH  W  STOSUNKU  DO 
POPRZEDNIEGO  ROKU  OBROTOWEGO  (LAT  OBROTOWYCH)  ICH  PRZYCZYNY,  TYTUŁY 
ORAZ  WPŁYW  WYWOŁANYCH  TYM  SKUTKÓW  FINANSOWYCH  NASYTUACJĘ 
MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ

Nie wystąpiły

I.1.20.  DOKONANE  KOREKTY  BŁĘDÓW,  ICH  PRZYCZYNY,  TYTUŁY  ORAZ  WPŁYW 
WYWOŁANYCH TYMSKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, 
PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ

Nie wystąpiły.

I.1.21.  W  PRZYPADKU  WYSTĘPOWANIA  NIEPEWNOŚCI  CO  DO  MOŻLIWOŚCI 
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI,  OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ STWIERDZENIE,  ŻE 
TAKA  NIEPEWNOŚĆ  WYSTĘPUJE  ORAZ  WSKAZANIE,  CZY  SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 
ZAWIERA KOREKTY Z TYM ZWIĄZANE

Nie występuje niepewność możliwości kontynuowania działalności.
I.1.22. SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŁĄCZENIE PODMIOTÓW
Nie wystąpiło łączenie spółek.

I.1.23.  W  PRZYPADKU  NIESTOSOWANIA  W  SPRAWOZDANIU  FINANSOWYM  DO  WYCENY 
UDZIAŁÓW  I  AKCJI  W  JEDNOSTKACH  PODPORZĄDKOWANYCH  –  METODY  PRAW 
WŁASNOŚCI  –  NALEŻY  PRZEDSTAWIĆ  SKUTKI,  JAKIE  SPOWODOWAŁOBY  JEJ 
ZASTOSOWANIE ORAZ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY.
Spółka nie posiada akcji i udziałów. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak 
również jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji.

I.1.24. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – SKUTKI NIE SPORZĄDZANIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy.

Szczecin, dnia 24.04.2014r.
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OPINIA  NIEZALEŻNEGO 
BIEGŁEGO  REWIDENTA 
 
 

Dla  Akcjonariuszy,  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  „MEGARON”  Spółka  Akcyjna 

Przeprowadziliśmy   badanie   załączonego   sprawozdania finansowego „MEGARON”   Spółka  
Akcyjna (dalej: Spółka lub Jednostka), z  siedzibą  w  Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 E,F (kod 
pocztowy: 70-892 Szczecin),  składającego się  z: 

 Bilansu,   sporządzonego   na   dzień   31 grudnia 2013 roku,   wykazującego   po   stronie  
aktywów  i pasywów  sumę 28 993 tysięcy  złotych, 

 Rachunku  zysków  i  strat  za  okres  od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 
wykazującego  zysk  netto w kwocie 1 503 tysięcy  złotych, 

 Zestawienia   zmian   w   kapitałach   własnych   za   okres   od 1 stycznia 2013 roku 
do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego   zmniejszenie kapitałów   własnych   o   kwotę 
657 tysięcy  złotych, 

 Rachunku  przepływów  pieniężnych  za  okres  od  1  stycznia  2013 roku do 31 grudnia 
2013 roku,   wykazującego   zwiększenie stanu   środków   pieniężnych   o kwotę 
211 tysięcy  złotych, 

 Informacji   dodatkowej,   obejmującej   wprowadzenie   do   sprawozdania   finansowego  
oraz  dodatkowe  noty  i  objaśnienia. 

Za   sporządzenie   zgodnego   z   obowiązującymi   przepisami   sprawozdania   finansowego   oraz  
sprawozdania  z  działalności  odpowiedzialny  jest  Zarząd  Spółki. 

Zarząd   Spółki oraz   Członkowie   Rady   Nadzorczej   są   zobowiązani   do   zapewnienia,   aby  
sprawozdanie   finansowe   oraz   sprawozdanie   z   działalności   spełniały   wymagania  
przewidziane w ustawie z dnia   29   września   1994   r.   o   rachunkowości   (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 330,  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  o  rachunkowości”. 

Naszym   zadaniem   było   zbadanie   i   wyrażenie   opinii   o   zgodności   z   wymagającymi  
zastosowania  zasadami  (polityką)  rachunkowości   tego  sprawozdania   finansowego  oraz  czy  
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich   istotnych  aspektach,   sytuację  majątkową  
i finansową,   jak   też   wynik   finansowy   Spółki   oraz   o   prawidłowości   ksiąg   rachunkowych  
stanowiących  podstawę  jego  sporządzenia. 

  

http://www.hlbm2.pl/
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Badanie  sprawozdania  finansowego  przeprowadziliśmy  stosownie  do  postanowień: 

 rozdziału  7  ustawy  o  rachunkowości, 

 krajowych   standardów   rewizji   finansowej,   wydanych   przez   Krajową   Radę   Biegłych  
Rewidentów  w  Polsce. 

Badanie  sprawozdania  finansowego  zaplanowaliśmy  i  przeprowadziliśmy  w  taki  sposób,  aby  
uzyskać   racjonalną   pewność,   pozwalającą   na   wyrażenie   opinii   o   sprawozdaniu.  
W szczególności   badanie   obejmowało   sprawdzenie   poprawności   zastosowanych   przez  
Jednostkę   zasad   (polityki)   rachunkowości   i   znaczących   szacunków,   sprawdzenie   – 
w przeważającej  mierze  w  sposób  wyrywkowy – dowodów  i  zapisów  księgowych,  z  których  
wynikają   liczby   i   informacje   zawarte   w sprawozdaniu   finansowym,   jak   i   całościową   ocenę  
sprawozdania  finansowego.  Uważamy,  że  badanie  dostarczyło  wystarczającej  podstawy  do  
wyrażenia  opinii. 

Sprawozdanie finansowe Spółki   za   poprzedni   rok   obrotowy,   zakończony   31   grudnia   2012  
roku,   zostało   zbadane   przez   biegłego   rewidenta   działającego   w   imieniu   HLB M2 Audyt 
Sp. z o.o.   Audytor   ten   w   dniu   16   kwietnia   2013   roku   wydał   opinię   bez zastrzeżeń, 
z objaśnieniem.   Treść   uwagi   objaśniającej   przytaczamy   w   punkcie I.2.1 naszego raportu 
z badania. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

 przedstawia   rzetelnie   i   jasno   informacje   istotne   dla   oceny   sytuacji   majątkowej  
i finansowej Jednostki na dzień  31  grudnia  2013 roku,  jak  też  jej  wyniku  finansowego  za  
rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

 zostało   sporządzone   zgodnie   z   wymagającymi   zastosowania   zasadami   (polityką)  
rachunkowości oraz na  podstawie  prawidłowo  prowadzonych  ksiąg  rachunkowych,   

 jest   zgodne   z   wpływającymi   na   treść   sprawozdania   finansowego   przepisami   prawa  
i postanowieniami statutu Spółki. 

Nie   zgłaszając   zastrzeżeń   do   prawidłowości   i   rzetelności   zbadanego   sprawozdania  
finansowego,  zwracamy  uwagę,  na  poniższą  kwestię: 

 W roku 2013 Zarząd  Spółki  utworzył   rezerwę  na  potencjalną  wartość  skutków  sporu  ze  
Scanbet  Sp.  z  o.o.  do  wysokości  250  tys.  zł,  która  w  ocenie  Zarządu  stanowi  najlepszy  
szacunek   rzeczywistych   kosztów,   które  mogą   być   poniesione   w   związku   z   tą   sprawą.  
Przedmiot   i   wartość   sporu   zostały   opisane   w   punkcie   30.3.1.5   sprawozdania  
z działalności  Spółki. 

Zapoznaliśmy   się   ze   sporządzonym   przez   Zarząd   Spółki   sprawozdaniem   z   działalności  
jednostki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Naszym zdaniem, 
sprawozdanie   to   spełnia   istotne   wymogi   art.   49   ust.   2   Ustawy   o   rachunkowości   oraz  
przepisów   Rozporządzenia   Ministra   Finansów   z   dnia   19   lutego   2009 roku w sprawie 
informacji   bieżących   i   okresowych   przekazywanych przez   emitentów   papierów  
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wartościowych   oraz   warunków   uznawania   za   równoważne   informacji   wymaganych  
przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, 
poz. 259).   Zawarte   w   tym   sprawozdaniu   z   działalności   kwoty   i   informacje   pochodzące   ze  
zbadanego przez nas sprawozdania  finansowego  są  z  nim  zgodne. 

 
 
 
 

Marek Dobek   Maciej Czapiewski 
 

 Kluczowy  Biegły  Rewident   
przeprowadzający  badanie   
w  imieniu  HLB  M2  Audyt  Spółka  
z ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.   
wpisany na  listę  biegłych  rewidentów  pod  
numerem 10294 

  Prezes  Zarządu  Komplementariusza 
HLB  M2  Audyt  Spółka  z ograniczoną  
odpowiedzialnością  Sp.  k.   
Podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań  finansowych,  wpisany  na  listę  
podmiotów  uprawnionych  do  badania  pod  
numerem 3697 

 
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 roku 
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I. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

I.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE  BADANĄ  JEDNOSTKĘ 

Pełna  nazwa  Jednostki: „MEGARON”  Spółka  Akcyjna 
Forma prawna: Spółka  Akcyjna 

Ulica: Pyrzycka 3 E,F 
Miejscowość: Szczecin 

Kod pocztowy: 70-892 
Poczta: Szczecin 
Telefon: +48 91 466 45 40 

Faks: +48 91 466 45 41 
Poczta elektroniczna: megaron@megaron.com.pl 

Adres www: www.megaron.com.pl 

Sąd rejestrowy: 

Sąd  Rejonowy  w  Szczecin-Centrum w 
Szczecinie,  XIII  Wydział  Gospodarczy  
Krajowego  Rejestru  Sądowego 

Data wpisu do rejestru: 11.03.2008 r. 
Numer wpisu do rejestru: 0000301201 

Regon: 810403202 
NIP: 8520508938 

Przedmiot  działalności  wg  PKD 23.52.Z Produkcja Wapna i Gipsu 
Kapitał  podstawowy na  dzień  

bilansowy 540 tys. zł 
Kapitał  własny na  dzień  

bilansowy 18 216 tys. zł 

Władze  Jednostki 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada 
Nadzorcza,  Zarząd 

 
I.1.1. Zasadniczy  przedmiot  działalności  Spółki zgodnie z statutem,  zgłoszony  do  rejestru:  

I.1.1.1. 23.52.Z Produkcja Wapna i Gipsu. 

I.1.2. Rzeczywisty  przedmiot  działalności  Spółki  w  okresie  badanym:   

I.1.2.1. 23.52.Z Produkcja Wapna i Gipsu. 

I.1.3. Właściciele  Spółki  w  dniu  sporządzenia  sprawozdania  finansowego: 

I.1.3.1. Piotr Sikora – 60,80%   udziału   w   kapitale   Spółki   i   64,41%   głosów  
na Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 

I.1.3.2. Andrzej Zdanowski – 21,30%   udziału   w   kapitale   Spółki   i   21,35%   głosów  
na Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 

I.1.3.3. Adam Sikora – 9,26%  udziału  w  kapitale  Spółki  i  9,38%  głosów  na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy; 

I.1.3.4. Pozostali – 8,65%  udziału   w   kapitale   Spółki   i   4,86%   głosów   na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 

I.1.4. Nie   wystąpiły istotne zmiany w   strukturze  własności   w   badanym   okresie   i   do   dnia  
wydania opinii. 

I.1.5. Spółka  nie  należy  do  Grupy  Kapitałowej. 
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I.1.6. Zarząd  Spółki  w  dniu  sporządzenia  sprawozdania  finansowego: 

I.1.6.1. Piotr Andrzej Sikora – Prezes  Zarządu. 

I.1.7. W   badanym   okresie   oraz   do   dnia   zakończenia   badania   nie   wystąpiły zmiany 
w Zarządzie  Jednostki. 

I.2. INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI 

I.2.1. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało   poddane   badaniu   przez   biegłego  
rewidenta.  Badanie  przeprowadził  Maciej Czapiewski, biegły  rewident  nr  10326, działający  
w imieniu HLB M2 Audyt Sp. z o.o.,   podmiotu   uprawnionego   do   badania   sprawozdań  
finansowych nr 3149.   O   sporządzonym   sprawozdaniu   finansowym   za   rok   2012 wydano 
opinię  bez  zastrzeżeń  i  z  następującą  uwagą  objaśniającą: 

I.2.1.1. „W   roku  2012  Zarząd  Spółki   utworzył   rezerwę  na  potencjalną  wartość  skutków  
sporu  ze  Scanbet  Sp.  z  o.o.  w  wysokości  150   tys.  zł,  która  w  ocenie  Zarządu  stanowi  
najlepszy  szacunek  rzeczywistych  kosztów,  które  mogą  być  poniesione  w  związku  z  tą  
sprawą.   Przedmiot   i   wartość   sporu   zostały   opisane   w   punkcie   30.3.1.5   sprawozdania  
z działalności  Spółki.” 

I.2.2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało  zatwierdzone przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą  nr  3/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku. 
I.2.3. Wynik finansowy  z  lat  ubiegłych  rozliczono  w  księgach  zgodnie  z  uchwałą nr 6/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 2013 roku, 
przeznaczając  zysk netto za rok 2012 w kwocie 4 950 620,14  złotych na:  

- dywidendy dla akcjonariuszy        3 186 000,00 złotych 

- kapitał  rezerwowy         1 764 620,14 złotych 

I.2.4. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Jednostka   złożyła   w Sądzie   Rejonowym 
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  
w dniu 24 czerwca 2013 roku. 

I.3. DANE IDENTYFIKUJĄCE  PODMIOT UPRAWNIONY I KLUCZOWEGO  BIEGŁEGO  REWIDENTA 

I.3.1. Badanie   przeprowadziła   firma   HLB M2 Audyt Spółka   z   ograniczoną  
odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa z  siedzibą  w  Warszawie  (kod pocztowy: 02-521, 
Warszawa), przy ul. Rakowieckiej 41/27 (nr 3697 na   liście   podmiotów   uprawnionych   do  
badania  sprawozdań  finansowych).  W  imieniu  podmiotu  uprawnionego  badaniem  kierował  
kluczowy biegły  rewident  Marek Dobek nr 10294. 

I.3.2. HLB M2 Audyt Spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   Sp.k. została   wybrana  
do przeprowadzenia   badania   sprawozdania   finansowego   uchwałą nr 3/10/2013/RN-P 
Rady Nadzorczej z dnia 18   października   2013 roku. Badanie przeprowadzono 
na podstawie umowy nr 010/C/2014/SK zawartej w dniu 27 stycznia 2014 roku pomiędzy  
badaną  Jednostką a HLB M2 Audyt Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp. k. 

I.3.3. HLB M2 Audyt Spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   Sp. k., kluczowy   biegły  
rewident  kierujący  badaniem  oraz   inne  osoby  uczestniczące  w  badaniu  spełniają  wymogi 
określone   w   art.   56   Ustawy   z dnia 7 maja 2009 roku o   biegłych   rewidentach   i   ich  
samorządzie,   podmiotach   uprawnionych   do   badania   sprawozdań   finansowych   oraz 
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o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), dotyczące  bezstronności   i niezależności  
od badanej Jednostki. 

I.3.4. Badanie przeprowadzono w terminie do 24 kwietnia 2014 roku. Przeprowadzono 
badanie  wstępne.  Badanie  właściwe  przeprowadzono  w  siedzibie  Spółki  w   terminie od 24 
marca 2014 roku do 28 marca 2014 roku. 

I.4. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA 

I.4.1. Badanie  sprawozdania  finansowego  przeprowadziliśmy  w  oparciu  o: 

I.4.1.1. przepisy  Ustawy  z  dnia  29  września  1994  roku  o  rachunkowości (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 330,  z  późn.  zm.), zwaną  dalej  ustawą  o rachunkowości,   

I.4.1.2. krajowe standardy rewizji finansowej, wydane przez   Krajową   Radę   Biegłych  
Rewidentów  w  Polsce. 

I.5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  I  CEL  BADANIA 

I.5.1. Celem  badania  było  wyrażenie  pisemnej  opinii  wraz   z   raportem,   czy   sprawozdanie  
finansowe za rok obrotowy zakończony   31   grudnia   2013 roku jest prawidłowe   oraz  
rzetelnie   i   jasno   przedstawia   sytuację   majątkową   i   finansową,   jak   też   wynik   finansowy  
badanej Jednostki. 

I.5.2. Zarząd   Spółki   jest   odpowiedzialny   za   prawidłowość   ksiąg   rachunkowych,  
sporządzenie   i   rzetelną   prezentację   sprawozdania finansowego   zgodnie   z   ustawą  
o rachunkowości  oraz  innymi  obowiązującymi  przepisami. 

I.5.3. Zarząd   Spółki   oraz   członkowie   Rady   Nadzorczej   są   zobowiązani   do   zapewnienia,  
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie   z   działalności   spełniały   wymagania  
przewidziane  w  ustawie  o  rachunkowości. 

I.5.4. Zarząd Spółki złożył   oświadczenie   o   kompletności,   rzetelności   i prawidłowości  
sprawozdania finansowego przedłożonego   do   badania   oraz,   iż   pomiędzy   dniem  
bilansowym  a  dniem  zakończenia  badania  nie  wystąpiły  zdarzenia,  które  mogłyby  wpływać  
istotnie  na  sytuację   finansową   i  majątkową  Spółki,  a  które  nie  zostały  ujęte  w  zbadanym  
sprawozdaniu finansowym. 

I.5.5. Kierownictwo badanej Jednostki udostępniło   żądane   w   czasie   badania   dane,  
informacje,   wyjaśnienia   i oświadczenia   niezbędne   do   formalno-prawnej i merytorycznej 
oceny sprawozdania finansowego za 2013 rok. Nie   wystąpiły   ograniczenia   zakresu  
badania. 

I.5.6. W  badaniu  poszczególnych  pozycji  sprawozdania  finansowego  i  ksiąg  rachunkowych 
posłużyliśmy   się   próbkami rewizyjnymi, na podstawie   których   wnioskowaliśmy  
o poprawności   badanych   pozycji.   Badanie   ograniczone   do   wybranych   prób  
zastosowaliśmy   również   w   odniesieniu   do   rozrachunków publiczno-prawnych,  
w  związku  z   czym  mogą  wystąpić   różnice  pomiędzy  ustaleniami   zawartymi  w niniejszym 
raporcie  a  wynikami  ewentualnych  kontroli  przeprowadzonych  metodą  pełną. 

I.5.7. Nie   stanowiło   przedmiotu   badania   ustalenie   i   wyjaśnienie   zdarzeń,   które   mogły  
stanowić  podstawę  do  wszczęcia  postępowania  karnego  przez  powołane  do  tego  organy.  
Przedmiotem  badania  nie  były  również   inne  nieprawidłowości,  które  mogły  wystąpić  poza  
systemem rachunkowości  badanej  Jednostki.  
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I.5.8. W   trakcie   badania   nie   stwierdziliśmy   zjawisk   w   systemie   rachunkowości  
wskazujących  na  naruszenie  prawa  lub statutu  Spółki. 

I.6. DANE  IDENTYFIKUJĄCE  ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

I.6.1. Zbadane  sprawozdanie  finansowe  składa  się  z: 

I.6.1.1. Bilansu,   sporządzonego   na   dzień   31   grudnia   2013 roku,   wykazującego  
po stronie  aktywów  i  pasywów  sumę: 28 993 tysięcy  złotych, 

I.6.1.2. Rachunku  zysków   i  strat  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 
roku  wykazującego  zysk netto 1 503 tysięcy  złotych, 

I.6.1.3. Zestawienia  zmian  w  kapitałach  własnych  za  okres  od 1 stycznia 2013 roku do 
31 grudnia 2013 roku,   wykazującego   zmniejszenie kapitałów   własnych   o   kwotę   
657 tysięcy  złotych, 

I.6.1.4. Rachunku   przepływów   pieniężnych   za   okres   od   1   stycznia   2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku,   wykazującego   zwiększenie stanu   środków   pieniężnych   o   kwotę  
211 tysięcy  złotych, 
I.6.1.5. Informacji   dodatkowej,   obejmującej   wprowadzenie   do   sprawozdania  
finansowego oraz  dodatkowe  noty  i  objaśnienia. 

I.6.2. Jednostka   sporządziła   sprawozdanie   z   działalności   w   roku   obrotowym,   które  
dołączyła  do  sprawozdania  finansowego.   
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II. CZĘŚĆ  ANALITYCZNA 

II.1. BILANS 

 

Aktywa 
2013-12-31 2012-12-31 Dynamika 

2013/2012 
(%) tys.  zł struktura 

(%) tys.  zł struktura 
(%) 

A.  AKTYWA  TRWAŁE 18 881 65,1% 20 189 67,0% -6,5% 
     1.  Wartości  niematerialne  i  prawne 139 0,5% 79 0,3% 75,4% 
     2.  Rzeczowe  aktywa  trwałe 18 620 64,2% 20 003 66,4% -6,9% 
     3.  Należności  długoterminowe 15 0,1% 18 0,1% -18,1% 
     4.  Inwestycje  długoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
     5.  Długoterminowe  rozliczenia  
międzyokresowe 107 0,4% 89 0,3% 19,3% 
B. AKTYWA OBROTOWE 10 112 34,9% 9 928 33,0% 1,9% 
     1. Zapasy 2 407 8,3% 2 093 6,9% 15,0% 
     2.  Należności  krótkoterminowe 6 416 22,1% 6 676 22,2% -3,9% 
     3.  Inwestycje  krótkoterminowe 1 107 3,8% 941 3,1% 17,6% 
     4.  Krótkoterminowe  rozliczenia  
międzyokresowe 183 0,6% 218 0,7% -16,0% 

Aktywa razem:            28 993 100,0% 30 117 100,0% -3,7% 

  

Pasywa 
2013-12-31 2012-12-31 Dynamika 

2013/2012 
(%) tys.  zł struktura 

(%) tys.  zł struktura 
(%) 

A.  KAPITAŁ  WŁASNY 18 216 62,8% 18 873 62,7% -3,5% 
     1.  Kapitał  (fundusz)  podstawowy 540 1,9% 540 1,8% 0,0% 

     2.  Należne  wpłaty  na  kapitał  
podstawowy  (wielkość  ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
     3.  Udziały  (akcje)  własne  (wielkość  
ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
     4.  Kapitał  (fundusz)  zapasowy 10 074 34,7% 10 074 33,4% 0,0% 
     5.  Kapitał  (fundusz)  z  aktualizacji  
wyceny 2 0,0% 2 0,0% 0,0% 
     6.  Pozostałe  kapitały  (fundusze)  
rezerwowe 6 097 21,0% 4 332 14,4% 40,7% 
     7.  Zysk  (strata)  z  lat  ubiegłych 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
     8. Zysk (strata) netto 1 503 5,2% 4 951 16,4% -69,6% 
     9.  Odpisy  z  zysku  netto  w  ciągu  roku  
obrotowego 0 0,0% -1 026 -3,4% -100,0% 
B.  ZOBOWIĄZANIA  I  REZERWY  NA  
ZOBOWIĄZANIA 10 777 37,2% 11 244 37,3% -4,2% 
     1.  Rezerwy  na  zobowiązania 663 2,3% 360 1,2% 84,3% 
     2.  Zobowiązania  długoterminowe 1 178 4,1% 749 2,5% 57,3% 
     3.  Zobowiązania  krótkoterminowe 4 168 14,4% 4 884 16,2% -14,7% 
     4.  Rozliczenia  międzyokresowe 4 767 16,4% 5 251 17,4% -9,2% 

Pasywa razem:  28 993 100,0% 30 117 100,0% -3,7% 
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II.2. RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT 

Wyszczególnienie 
01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 Dynamika 

2013/2012 
(%) tys.  zł struktura (%) tys.  zł struktura (%) 

  1.  Przychody  netto  ze  sprzedaży 41 077 100,0% 42 814 100,0% -4,1% 
  2.  Koszty  działalności  operacyjnej 39 456 96,1% 36 937 86,3% 6,8% 
  3.  Zysk  (strata)  ze  sprzedaży 1 621 3,9% 5 877 13,7% -72,4% 
  4.  Pozostałe  przychody  
operacyjne 983 2,4% 763 1,8% 28,8% 
  5.  Pozostałe  koszty  operacyjne 547 1,3% 373 0,9% 46,5% 
  6.  Zysk  (strata)  z  działalności  
operacyjnej 2 057 5,0% 6 267 14,6% -67,2% 
  7. Przychody finansowe 76 0,2% 86 0,2% -11,6% 
  8. Koszty finansowe 179 0,4% 170 0,4% 5,3% 
       - w tym odsetki  83 0,2% 110 0,3% -24,2% 
  9.  Zysk  (strata)  z  działalności  
gospodarczej 1 954 4,8% 6 183 14,4% -68,4% 
10.  Wynik  zdarzeń  nadzwyczajnych 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
     - zyski nadzwyczajne 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
     - straty nadzwyczajne 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
11. Zysk (strata) brutto 1 954 4,8% 6 183 14,4% -68,4% 
12. Podatek dochodowy 451 1,1% 1 232 2,9% -63,4% 
12.  Pozostałe  obowiązkowe  
zmniejszenia  zysku  (zwiększ.  
straty) 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
14. Zysk / Strata netto 1 503 3,7% 4 951 11,6% -69,6% 

 
 

II.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH UPROSZCZONY 

Wyszczególnienie 
01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 Dynamika 

2013/2012 
(%) tys.  zł struktura (%) tys.  zł struktura (%) 

  1. Wynik finansowy 1 503 100,0% 4 951 100,0% -69,6% 
  2. Korekty razem 1 526 101,5% 2 286 46,2% -33,3% 
  3.  Przepływy  z  działalności  
operacyjnej 3 029 201,5% 7 237 146,2% -58,1% 
  4.  Wpływy  z  działalności  
inwestycyjnej 419 27,9% 203 4,1% 106,5% 
  5.  Wydatki  na  działalności  
inwestycyjnej -1 109 -73,8% -2 485 -50,2% -55,4% 
  6.  Przepływy  z  działalności  
inwestycyjnej -690 -45,9% -2 282 -46,1% -69,8% 
  7.  Wpływy  z  działalności  
finansowej 429 28,6% 2 920 59,0% -85,3% 
  8.  Wydatki  na  działalności  
finansowej -2 558 -170,2% -7 535 -152,2% -66,0% 
  9.  Przepływy  z  działalności  
finansowej -2 129 -141,6% -4 615 -93,2% -53,9% 
  10.  Przepływy  pieniężne  netto  
razem 211 14,0% 340 6,9% -38,0% 
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II.4. ANALIZA  WSKAŹNIKOWA 

II.4.1. Wskaźniki  rentowności   
Wskaźnik Formuła  wskaźnika Zalecane 2013 2012 2011 

Rentowność  sprzedaży Wynik  na  sprzedaży/Przychody  ze  
sprzedaży max 3,9% 13,7% 16,3% 

Rentowność  brutto  sprzedaży Wynik brutto/Przychody ze 
sprzedaży max 4,8% 14,4% 16,8% 

Rentowność  netto  sprzedaży Wynik  netto/Przychody  ze  sprzedaży max 3,7% 11,6% 13,5% 

Rentowność  netto  aktywów Wynik  netto/Średnia  wartość  
aktywów  ogółem max 5,1% 16,5% 20,5% 

Rentowność  netto  kapitału  
własnego 

Wynik  netto/Średnia  wartość  kapitału  
własnego  bez  zysku max 8,4% 31,9% 51,3% 

 
II.4.2. Wskaźniki  płynność  finansowej 

 

Wskaźnik Formuła  wskaźnika Zaleca
ne 2013 2012 2011 

Płynność  bieżąca 

(Zapasy  +  należności  krótkoterminowe  +  środki  
pieniężne  +  rozliczenia  międzyokresowe  

generujące  wpływy  gotówkowe)/(Zobowiązania  
krótkoterminowe  +  rozliczenia  międzyokresowe  

generujące  wydatki) 

1,4-2,0 2,38 1,99 1,74 

Płynność  szybka 

(Należności  krótkoterminowe  +  krótkoterminowe  
aktywa  finansowe  +  rozliczenia  międzyokresowe  
generujące  wpływy  gotówkowe)/(Zobowiązania  
krótkoterminowe  +  rozliczenia  międzyokresowe  

generujące  wydatki) 

0,8-1,0 1,80 1,56 1,35 

Pokrycie  zobowiązań  
handlowych 
należnościami 

(Należności  z  tytułu  dostaw  i  
usług/Zobowiązania  z  tytułu  dostaw  i  usług >1,0 1,70 2,51 2,37 

Kapitał  pracujący 
Majątek  obrotowy  - zobowiązania  

krótkoterminowe  - rozliczenia  międzyokresowe  
pasywne 

max 1 177,7 -206,9 1 279,3 

Udział  kapitału  
pracującego  w  
aktywach 

(Majątek  obrotowy  - zobowiązania  
krótkoterminowe  - rozliczenia  międzyokresowe  

pasywne)/Suma bilansowa 
max 4,1% -0,7% 4,3% 

Przeciętny  okres  spływu  
należności  w  dniach 

(Średnia  wartość  należności  z  tytułu  dostaw  i  
usług*365)/(Przychody  ze  sprzedaży  +  podatek  

od  towarów  i  usług  należny) 
- 43,2 46,7 43,3 

Przeciętny  okres  
trwania  zobowiązań  z  
tytułu  dostaw  i  usług  w  
dniach 

(Średnia  wartość  zobowiązań  z  tytułu  dostaw  i  
usług*365)/(Koszty  działalności  operacyjnej  - 

Amortyzacja - Koszty pracy - Podatki  i  opłaty  +  
Podatek  od  towarów  i  usług  naliczony  przy  

zakupach) 

- 27,8 28,7 26,7 

 

II.4.3. Wskaźniki  sprawność  wykorzystania  zasobów 
 

Wskaźnik Formuła  wskaźnika Zaleca
ne 2013 2012 2011 

Obrotowość  aktywów Przychody  ze  sprzedaży/Średnia  wartość  
aktywów  ogółem max 1,4 1,4 1,5 

Obrotowość  
rzeczowego  majątku  
trwałego 

Przychody  ze  sprzedaży/Średnia  wartość  
rzeczowego  majątku  trwałego max 2,1 2,1 2,2 

Rotacja  zapasów  
materiałów  w  dniach 

(Średnia  wartość  materiałów*365)/(Koszty 
zużycia  materiałów  +  wartość  sprzedanych  

materiałów) 
min 30,0 28,9 31,8 

Rotacja  wyrobów  
gotowych w dniach 

(Średnia  wartość  wyrobów  
gotowych*365)/Koszty  działalności  operacyjnej min 8,0 8,3 4,6 

Przychodowość  
pracownika  w  tys.  zł 

Przychody ze sprzedaży/Przeciętna  liczba  
zatrudnionych w etatach max 632,0 690,5 741,2 
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II.4.4. Wskaźniki  finansowania działalności 

Wskaźnik Formuła  wskaźnika Zaleca
ne 2013 2012 2011 

Finansowanie  kapitałem  
własnym Kapitał  własny/Pasywa  ogółem >30% 62,8% 62,7% 57,0% 

Pokrycie  zobowiązań  
kapitałem  własnym 

Kapitał  własny/Zobowiązania  i  rezerwy  na  
zobowiązania >45% 169,0% 167,8% 132,6% 

Pokrycie  aktywów  
długoterminowych  
kapitałem  
długoterminowym 

Długoterminowe  pasywa/(Aktywa  trwałe  +  
Należności  o  wymagalności  pow.  12m.) >100% 126,3% 121,0% 118,2% 

Trwałość  źródeł  
finansowania Długoterminowe  pasywa/Pasywa  ogółem max 82,3% 81,1% 79,1% 

II.5. KOMENTARZ  DO  CZĘŚCI  ANALITYCZNEJ 

II.5.1. W   roku   2013   przychody   ze   sprzedaży   Spółki   obniżyły   się   względem   roku   2012  
nieznacznie (o 4,1%) przy jednoczesnym   wzroście kosztów   podstawowej   działalności 
operacyjnej   o   6,8%.   Zdecydowało   to   o   obniżeniu   zysku   i   rentowności   na   wszystkich  
poziomach analizy.  

II.5.1.1. Główną   przesłanką   obniżenia   zysku   i   rentowności   było   przeprowadzenie akcji 
promocyjnej,   w   wyniku   czego   koszty   reklamy   były   w   roku   2013   istotnie   wyższe   niż  
w roku 2012. 

II.5.1.2. Do roku 2013 korzyści   przyznawane   nabywcom   Spółki   z   tytułu   wielkości  
zakupów   były   dokumentowane   w   różny   sposób,   w tym również   jako   ujmowane  
w kosztach premie   pieniężne   lub   usługi   marketingowe   – w   roku   2012   wartość   takich  
kosztów   wyniosła   1 182 tys.   zł. W roku 2013 co do zasady korzyści   takie  
dokumentowane   były   jako   rabaty   uzależnione   od   obrotu   zmniejszające   wartość  
przychodów. Powyższe   nie   jest   traktowane   jako   zmiana   polityki   rachunkowości  
ze względu  na  odmienny  sposób  uregulowania i  dokumentowania  udzielanych  korzyści  
z   tytułu   wielkości   obrotów,   celowe   jest   jednak   uwzględnienie   tej   okoliczności   przy  
porównywaniu  zmian  wartości  przychodów. 

II.5.1.3. Dodatni  wynik  osiągnięty  na  pozostałej  działalności  operacyjnej  wynika  głównie  
z   odniesionych   w   pozostałe   przychody   operacyjne   dotacji   do   środków   trwałych,  
rozliczanych w okresie ich amortyzacji. 

II.5.1.4. Spółka   w   niewielkim   zakresie   korzysta   z   oprocentowanych   obcych   źródeł  
finansowania,   stąd  minimalna  wartość   kosztów   odsetkowych   wykazanych  w   rachunku  
zysków  i  strat. 

II.5.1.5. Efektywna stopa opodatkowania zysku brutto   wynosi   około   23%   głównie  
ze względu  na trwałe  różnice  między  zyskiem  brutto  a  dochodem  opodatkowanym. 

II.5.2. Struktura bilansu nie uległa  w   roku  2013   istotnym  zmianom  względem  końca   roku  
2012. 

II.5.2.1. Spółka   zakończyła   istotne   inwestycje   w   roku   2012   – w roku 2013 wartość  
środków   trwałych   obniżyła   się   o   6,9%   - nakłady   inwestycyjne   były   niższe   od   odpisów  
amortyzacyjnych. 

II.5.2.2. W  wyniku  zwiększenia  sald  materiałów  o  15%  zwiększyła  się  wartość  zapasów. 

II.5.2.3. Zysk  za  rok  2012  został  w  większości  wypłacony  w  postaci  dywidendy,  dlatego  
wartość  kapitałów  własnych  obniżyła  się  o  3,5%. 
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II.5.2.4. Rezerwy   zwiększyły   się   o   84,3%,  głównie  w  wyniku   zwiększenia   o   100   tys.   zł  
rezerwy  na  spór  sądowy  ze  Scanbet  Sp.  z  o.o.  oraz  zwiększenia  rezerw  na  świadczenia  
pracownicze. 

II.6. OCENA  ZASADNOŚCI  ZAŁOŻENIA  KONTYNUOWANIA  DZIAŁALNOŚCI 

II.6.1. W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy 
sytuacji finansowej Jednostki, nie  stwierdziliśmy  zagrożenia  kontynuacji  działalności  w  roku  
następnym  po   badanym,   na   skutek   zamierzonego   lub   przymusowego   zaniechania,   bądź  
istotnego  ograniczenia  dotychczasowej  działalności. 

III. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 

III.1. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI  SYSTEMU  RACHUNKOWOŚCI 

III.1.1. Jednostka posiada   dokumentację   wymaganą   przepisami   art.   10   ustawy  
o rachunkowości  zatwierdzoną przez Zarząd  Spółki. 

III.1.1.1. Kierownictwo Jednostki   zapewniło   w   istotnych   aspektach   porównywalność  
danych finansowych za wszystkie okresy zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 

III.1.2. Księgi   rachunkowe   na   dzień   1   stycznia  2013 roku   zostały   prawidłowo   otwarte   na  
podstawie zatwierdzonych  sald  końcowych  na  dzień  31  grudnia  2012 roku.  

III.1.3. Księgi   rachunkowe  prowadzone  są  z  użyciem  systemu  komputerowego   „Symfonia  
FK” w  zakresie   księgi  głównej,   dziennika,   ksiąg  pomocniczych  oraz   zestawienia  obrotów  
i sald  księgi  głównej   i  ksiąg  pomocniczych. Niektóre  księgi  pomocnicze  prowadzone  są  z  
użyciem  arkuszy  MS  Excel. 

III.1.4. Księgi   rachunkowe   prowadzone   są   w   sposób   rzetelny,   sprawdzalny   i   bieżący  
a dokonane   w   nich   zapisy   są   właściwie   powiązane   z   dowodami   księgowymi   oraz  
sprawozdaniem finansowym. 

III.1.5. Dokumentacja operacji gospodarczych jest prawidłowa   i   spełnia   wymogi   ustawy  
o rachunkowości. 

III.1.6. Stosowane  metody  zabezpieczenia  dostępu  do  danych  i  systemu  przetwarzania  ich  
przy  pomocy  komputera  są  wystarczające  dla  zapewnienia  ich  bezpieczeństwa. 

III.1.7. Dokumentacja   księgowa, księgi   rachunkowe   i   sprawozdania   finansowe   są  
chronione  w  sposób  wystarczający. 

III.1.8. Jednostka przeprowadziła   inwentaryzację  składników  aktywów   i  pasywów  zgodnie  
z wymogami   zawartymi   w   ustawie   o   rachunkowości   i   prawidłowo   rozliczyła   w   księgach  
wyniki inwentaryzacji. 

III.2. OCENA  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ  

III.2.1. Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ustanowienie i stosowanie zasad 
i procedur  kontroli  wewnętrznej  oraz  utrzymywanie  systemu  kontroli  wewnętrznej. 

III.2.2. Planując   i   przeprowadzając   badanie   sprawozdania   finansowego   wzięliśmy   pod  
uwagę  procedury  systemu  kontroli  wewnętrznej,  w  takim  zakresie  jaki  był  konieczny  w  celu  
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określenia   naszych   procedur   niezbędnych   do   wydania   opinii   z   badania   sprawozdania  
finansowego.  

III.2.3. Celem   naszego   badania   nie   było   wyrażenie   kompleksowej   opinii na temat 
funkcjonowania  systemu  kontroli  wewnętrznej.    

III.3. OCENA I CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

III.3.1. Na   podstawie   przeprowadzonych   procedur   badawczych,   dokonanych   w   dużej  
mierze  metodą  wyrywkową,  oceniliśmy  wykazane  w  bilansie salda w istotnych aspektach 
jako   realne   oraz   przychody   i   koszty   jako   ujęte  w   istotnych   aspektach   zgodnie   z zasadą  
memoriału  i  współmierności. 

III.3.2. Rzeczowe  aktywa  trwałe. 

III.3.2.1. Spółka  w  prawidłowy  sposób  ustala  wartość  początkową  nabywanych  środków  
trwałych. 

III.3.2.2. Środki   trwałe   amortyzowane   są   z   uwzględnieniem   przewidywanego   okresu  
ekonomicznej użyteczności.   Odrębnie ustalana   jest   stawka   amortyzacyjna   dla   celów  
bilansowych i podatkowych. Według   wyjaśnień   Zarządu   stosowane   stawki   dobrze  
odzwierciedlają  rzeczywisty  okres  ekonomicznej  użyteczności.  Nie stwierdzono potrzeby 
zmiany  okresu  amortyzacji  dla  użytkowanych  środków  trwałych. 

III.3.2.3. Spółka nie korzysta ze środków  trwałych na  podstawie  umów  leasingu. 

III.3.2.4. Nie   stwierdziliśmy   występowania   maszyn   nie   używanych   lub   takich,   które  
z innych  powodów  powinny  być  objęte  odpisem  aktualizującym. 

III.3.3. Długoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe. 

III.3.3.1. Aktywa   z   tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego  oszacowano  prawidłowo.  
Główne   tytuły do   utworzenia   aktywów   na   odroczony   podatek   dochodowy   stanowią 
rezerwy na  świadczenia  pracownicze,  nie  wypłacone  wynagrodzenia  i  składki  ZUS  oraz 
ujemne  różnice  kursowe. 

III.3.4. Zapasy. 

III.3.4.1. Zapasy   zostały   poddane   spisowi   z   natury   według   stanu   na   dzień   bilansowy. 
Uczestniczyliśmy w wybranych spisach z natury. Przebieg   obserwowanych   spisów 
oceniamy jako   prawidłowy.   W   księgach   rozliczono   stwierdzone   różnice  
inwentaryzacyjne. 

III.3.4.2. Spółka  właściwie  ustala  wartość  początkową nabywanych  składników  zapasów. 

III.3.4.3. Dla   wszystkich   składników   zapasów   dokonaliśmy   analizy   okresu   zalegania  
w magazynach. W wyniku przeprowadzonej   procedury   i   uzyskanych   wyjaśnień   nie  
stwierdziliśmy   potrzeby   dokonania   istotnych   dodatkowych odpisów   aktualizujących  
wartość  zapasów  ze  względu  okres  zalegania. 

III.3.4.4. Nie   stwierdziliśmy,   by   istotne   pozycje   zapasów   zostały   po   dniu   bilansowym  
zbyte poniżej  ich  wyceny  bilansowej. 

III.3.5. Należności  z  tytułu  dostaw  i  usług. 

III.3.5.1. Należności   z   tytułu  dostaw   i   usług  Spółka  zinwentaryzowała  według  stanu  na  
dzień   30 listopada 2013 roku i uzyskano potwierdzenia dla 42,3% salda  
z kontrahentami. Rozliczono  stwierdzone  różnice  inwentaryzacyjne. 
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III.3.5.2. Przeprowadziliśmy   procedurę   niezależnego   potwierdzenia   należności   
z   tytułu   dostaw   i   usług   według   ich   stanu   na   dzień   31   grudnia   2013 roku. Do dnia 
zakończenia   badania   tej pozycji bilansowej otrzymaliśmy   potwierdzenia stanowiące  
42,5% bilansowej   wartości należności   z   tytułu   dostaw   i   usług. Nie   otrzymaliśmy  
niezależnego   potwierdzenia   sald   z   Castorama   Polska   Sp.   z   o.o.   na   dzień   bilansowy. 
Różnice   pomiędzy   otrzymanymi   potwierdzeniami   a   saldami   wykazanymi   w   księgach 
rachunkowych  zostały  przez  Spółkę  odpowiednio  wyjaśnione  i  zaksięgowane. 

III.3.5.3. Do   końca   28   lutego   2014   roku otrzymano   spłaty   72,3%   salda   należności  
wykazanych  na  dzień  bilansowy. 

III.3.5.4. Dokonane  przez  Spółkę  odpisy  aktualizujące  należności  Spółki  według  naszej  
oceny  wystarczająco  zabezpieczają  ryzyko  kredytowe,  którym  obciążona  jest  Spółka. 

III.3.5.5. Należności  w  walutach  obcych  wyceniono  prawidłowo  według  kursu  średniego  
NBP z dnia bilansowego. 

III.3.6. Inwestycje  krótkoterminowe. 

III.3.6.1. Obejmują  lokatę  negocjowaną  w  kwocie  54  tys.  zł. 

III.3.7. Środki  pieniężne. 

III.3.7.1. Saldo   środków   pieniężnych   w   bankach   zostało   potwierdzone   przez   banki  
na dzień  bilansowy.  Saldo  środków  pieniężnych  w  kasie  zostało  objęte  spisem  z  natury  
na   dzień   bilansowy. Środki   pieniężne   w   walucie   wyceniono   według   kursu   średniego  
na dzień  bilansowy. 

III.3.8. Rozliczenia  międzyokresowe  czynne. 

III.3.8.1. Uznajemy za uzasadnione  rozliczanie  w  czasie  tytułów  określonych  w  nocie nr 
10 informacji dodatkowej. Przyjęto  właściwy  okres  rozliczania. 

III.3.9. Kapitał  własny. 

III.3.9.1. Wynik finansowy za rok 2012 przeznaczono, zgodnie z uchwałą nr 6/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 2013 roku,  
na dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 3 186 tys. złotych  oraz  na  kapitał  rezerwowy  
w kwocie 1 765 tys. złotych.   Zmiany   kapitałów   własnych   prawidłowo   zaprezentowano  
w zestawieniu  zmian  w  kapitałach  własnych. 

III.3.9.2. Nie   stwierdzono   błędów   lub   zmian   polityki   rachunkowości   na   tyle   istotnych,  
by wymagały   ujęcia   bezpośrednio   w   kapitałach   własnych,   z   pominięciem   wyniku  
finansowego okresu. 

III.3.10. Rezerwy na zobowiązania. 

III.3.10.1. Spółka  w  prawidłowej  wysokości  oszacowała   rezerwę  na  odroczony  podatek  
dochodowy.  

III.3.10.2. Rezerwy   na   odprawy   emerytalne   zostały   oszacowane   metodą   aktuarialną. 
Spółka  prawidłowo  obliczyła  i  ujęła  rezerwę  na  niewykorzystane urlopy. 

III.3.10.3. Spółka   jest   pozwanym w   sporze   sądowym   ze   Scanbet   Sp.   z   o.o.   Zarząd  
zdecydował   o   zwiększeniu   wartości   rezerwy   w   2013   roku   o   100   tys.   zł,   z   kwoty   150  
do 250   tys.   zł.   Przedmiot   i   wartość   sporu   zostały   opisane   w   punkcie   30.3.1.5  
sprawozdania  z  działalności  Zarządu  Spółki. 
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III.3.11. Zobowiązania  finansowe. 

III.3.11.1. Zobowiązania   z   tytułu   kredytów   zostały   potwierdzone   na   dzień   bilansowy  
przez banki. Odsetki za rok 2013 zostały   naliczone   i   zaksięgowane   w   odpowiednim  
okresie.  

III.3.11.2. Podział   zobowiązań   finansowych   na   część   długo- i   krótkoterminową   jest  
prawidłowy. 

III.3.12. Zobowiązania  z  tytułu  dostaw  i  usług. 

III.3.12.1. Spółka   potwierdzała   zobowiązania z   tytułu   dostaw   i   usług według   stanu  
na dzień  30 listopada 2013 roku. Uzyskano  potwierdzenia  sald  stanowiące  62,3% salda 
zobowiązań   na   dzień   ten   dzień. Przeprowadziliśmy   procedurę   niezależnego  
potwierdzenia  wybranych  sald  zobowiązań  według  stanu  na  dzień  31 grudnia 2013 roku. 
Potwierdziliśmy   w   ten   sposób   zobowiązania   stanowiące   86,4%   bilansowej   wartości  
zobowiązań  z   tytułu  dostaw   i  usług. Zbadana  próbka  potwierdziła,  że  zobowiązania  są  
w istotnych aspektach kompletne  i  ujawnione  w  prawidłowej  wysokości. 

III.3.12.2. Zobowiązania   z   tytułu   podatków,   ceł   i   ubezpieczeń   społecznych   wynikają  
ze złożonych  deklaracji  podatkowych  i  zostały  prawidłowo  zinwentaryzowane. 

III.3.13. Przychody i koszty. 

III.3.13.1. Wyrywkowa   weryfikacja   potwierdziła   w   istotnych   aspektach   kompletność,  
właściwą  prezentację   i  wycenę  kosztów   i  przychodów  wykazanych  w  rachunku  zysków 
i strat. 

III.4. OCENA INFORMACJI DODATKOWEJ 

III.4.1. Informacja   dodatkowa   składająca   się   z   wprowadzenia do sprawozdania 
finansowego   oraz   dodatkowych   informacji   i   objaśnień   zawiera kompletne dane zgodne 
z wymogami  Ustawy  o  rachunkowości  i  zgodne  ze  stanem  faktycznym. 

III.5. OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  JEDNOSTKI 

III.5.1. Do   sprawozdania   finansowego   dołączono   Sprawozdanie   Zarządu   z   działalności  
Spółki   za   rok   obrotowy zakończony   31   grudnia   2013 roku. Informacje zawarte w tym 
sprawozdaniu z działalności   pochodzące   ze   zbadanego   przez   nas   sprawozdania  
finansowego   za   rok   obrotowy   zakończony 31 grudnia 2013 roku   są   z   nim   zgodne.  
Sprawozdanie  z  działalności  Spółki  w  istotnych  aspektach  spełnia  wymagania  art.  49  ust.2  
Ustawy   o   rachunkowości oraz   przepisów   Rozporządzenia   Ministra   Finansów   z   dnia   19  
lutego 2009 roku   w   sprawie   informacji   bieżących   i   okresowych   przekazywanych przez 
emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne   informacji  
wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim (Dz. U. z 
2009 r. Nr 33, poz. 259). 

IV. UWAGI  KOŃCOWE 

IV.1. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW  PRAWA 

IV.1.1. Otrzymaliśmy  pisemne  oświadczenie  Zarządu  Spółki,  w   którym  Zarząd   stwierdził,  
że  nie  posiada  wiedzy  o   jakichkolwiek  naruszeniach  prawa   lub  przepisów,  które  powinny  
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być   uwzględnione   przy   sporządzaniu   sprawozdania   finansowego   lub   mogłyby   stanowić  
podstawę  do  uwzględnienia  kosztów  lub  strat. 

IV.2. WYKORZYSTANIE PRAC NIEZALEŻNYCH  SPECJALISTÓW 

IV.2.1. W   trakcie   naszego   badania   nie   korzystaliśmy   z   wyników   prac   żadnych  
zatrudnionych  przez  nas  niezależnych  specjalistów. 
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