
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MEGARON
spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie

z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki,
wniosku o podział zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
wraz z informacją co do oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem

istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji od dnia 18.06.2009r. funkcjonuje jako rada drugiej
kadencji, powołana uchwałą nr 14/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 18.06.2009r. Tą samą uchwalą ZWZA Pan Mieszko Parszewski wybrany został
Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEGARON SA.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
Pan Mieszko Parszewski -Przewodniczący Rady
Pan Krzysztof Koroch - Wiceprzewodniczący Rady
Pan Mariusz Adamowicz Sekretarz Rady
Pan Adam Sikora - członek Rady
Pan Andrzej Szczepański - członek Rady - do dnia 28.11.2011r.

W związku ze śmiercią i wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Szczepańskiego od dnia
28.11.2011r. Rada działała w składzie czteroosobowym jako tzw. rada kadłubowa. Uzupełnienie
składu Rady do ustawowego minimum nastąpiło 15.02.2012r., poprzez powołanie w jej skład
Pana Grzegorza Laskowskiego.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń. Członkowie Rady
desygnowani do realizacji obowiązków Rady z zakresu Komitetu Audytu prowadzili swoje
czynności również poza posiedzeniami Rady. Rada inkorporując obowiązki tego komitetu
desygnowała do realizacji jego czynności dwóch członków Rady - Pana Mariusza Adamowicza i
Pana Krzysztofa Korocha.

Obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, w całym okresie sprawozdawczym sprawował Pan
Piotr Sikora - pełniący funkcję Prezesa Zarządu - zarządcy jednoosobowego Spółki. Uchwałą
Rady z dnia 01.06.2011r. ustalony został nowy jednoosobowy skład Zarządu, przy czym na
stanowisko Prezesa jako zarządcy jednoosobowego powołany został Pan Piotr Sikora.

Rada pozyskiwała informacje bezpośrednio od obecnych na jej posiedzeniach
przedstawicieli Zarządu, jak też żądała dodatkowych, pisemnych informacji uzupełniających.

W związku z powołaniem Zarządu nowej kadencji Rada ustanowiła pełnomocnika w
osobie Pana Mariusza Adamowicza celem ustalenia warunków i zawarcia umowy o pracę z
Prezesem Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 14.10.2011r. Rada wyraziła zgodę na zaliczkową wypłatę
dywidendy na poczet zysku za 2011r.

Sprawozdanie finansowe za 2011r. zbadane zostało przez biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie w imieniu HLB M2 AUDYT spółka z 0.0. z siedzibą w Warszawie
tj. podmiotu wybranego przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Zarządu. Opinia z badania
jest opinią pozytywną i bez zastrzeżeń, a złożone sprawozdania biegły uznaje za zgodne,
rzetelne i kompletne.

Dokonując oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, oceny
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rada opierała się
na treści tych dokumentów, opinii wraz z raportem uzupełniającym z badania finansowego
sporządzonymi przez biegłego rewidenta oraz na informacjach uzyskiwanych od Prezesa
Zarządu na posiedzeniach Rady.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyżej wskazanymi dokumentami i informacjami,
ocenia, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki prawidłowo i rzetelnie
charakteryzują jej sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno
wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i
przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje finansowe, zawarte w sprawozdaniu
Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok są zgodne z treścią spraJJ: finansoweg: /
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Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki oraz działania
realizowane przez Zarząd Spółki w 2011 roku, uznając iż stwarzają one podstawy do dalszej
kontynuacji dotychczasowej działalności Spółki.

Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto
Spółki za 2011r. oraz o trybie i terminach wypłaty akcjonariuszom części zysku przeznaczonej
na dywidendę, uwzględniajacej wcześniej dokonaną zaliczkową wyplatę dywidendy.

Oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla Spółki Rada dokonywała głównie w oparciu o informacje pozyskiwane
od Zarządu. Celem pogłębienia tej informacji Rada z własnej inicjatywy zażądała
szczegółowych informacji dotyczących oceny systemu kontroli wewnętrznej od biegłego
rewidenta badającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki za 2011r.
Biegli dokonali wyrywkowego przeglądu i informację z niego złożyli Radzie, zastrzegając iż ich
badanie nie ma charakteru kompleksowego i ostatecznego. W związku z powyższym Rada
pozytywnie oceniając przedstawioną Radzie przez Zarząd informację co do funkcjonowania
systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
stwierdza, iż w jej ocenie, niezbędne jest:

-ocenienie i uwzględnienie przez Zarząd Spółki uwag zawartych w pisemnej informacji
biegłego rewidenta z dnia 27.04.2012r. co do przeglądu systemu kontroli wewnętrznej Spółki;

ocenienie i uwzględnienie przez Zarząd Spółki uwag zawartych w pisemnej
informacji biegłego rewidenta z dnia 21.04.2012r. co do integralności, funkcjonalności i
bezpieczeństwa systemu przetwarzania i przechowywania danych.

Składając niniejsze sprawozdanie i informacje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o ich przyjęcie i udzielenie absolutorium
członkom Rady z wykonywania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym tj. w okresie
01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Grzegorz Laskowski - członek Rady

Szczecin, .

Mieszko Parszewski -Przewodniczący Rady

Krzysztof Koroch - Wiceprzewodniczący Rady

Mariusz Adamowicz Sekretarz Rady

Adam Sikora - członek Rady



SPRAWOZDANIE ROCZNE Rady Nadzorczej MEGARON S.A. za 2011r. z
realizacji inkorporowanych przez Radę zadań Komitetu Audytu

W wykonaniu zapisów art.86. ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bie-
głych rewidentach, Rada Nadzorcza MEGARON Sp. z 0.0. uchwałą z dn.
23.12.2010 inkorporowała zadania Komitetu Audytu przewidzianego ustawą dla
jednostek zainteresowania publicznego. Inkorporacja została dokonana z odro-
czonym terminem wejścia w życie, do czasu aż akcje Spółki MEGARON S.A. będą
notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Notowanie akcji
spółki na GPW datuje się od 25 lutego 2011 r.

Uchwałą z dn. 04.03.2011r. Rada Nadzorcza ustaliła zasady realizacji obowiąz-
ków Rady jako organu wykonującego zadania Komitetu Audytu. Do bieżących
czynności związanych z wykonaniem uchwały, Rada Nadzorcza wyznaczyła spo-
śród swoich członków p. Mariusz Adamowicza i p. Krzysztofa Korocha.

W roku finansowym 01.01.2011-31.12.2011 w skład Rady Nadzorczej MEGARON
S.A. realizującej zadania Komitetu Audytu wchodzili:

1. Mieszko Parszewski w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011
2. Adam Sikora w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011
3. Mariusz Adamowicz w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011
4. Krzysztof Koroch w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011
5. Andrzej Szczepański w okresie od 01.01.2011 do 25.11.2011

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej realizującej zadania Komitetu Audytu
w ciągu całego roku pełnił p. Mieszko Parszewski.

Bieżące czynności związane z realizacją zadań Komitetu Audytu, pełnili w imieniu
Rady Nadzorczej:

1. Mariusz Adamowicz w okresie od 04.03.2011 do 31.12.2011
2. Krzysztof Koroch w okresie od 04.03.2011 do 31.12.2011

W powyższym okresie Rada Nadzorcza lub zespół wydelegowanych członków
Rady Nadzorczej obradowały 6 razy, zgodnie z podsumowaniem przedstawionym
w załączonej do Sprawozdania tabeli. Najważniejsze zagadnienia, uwagi i reko-
mendacje w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu zostały przedstawione po-
niżej:

1. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za 2010r.

Omówienie zakresu dodatkowych ujawnień w raporcie rocznym
2010.

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za I pół-
rocze 2011r. i omówienie spostrzeżeń i rekomendacji z tego badania

4. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za
2011r.
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5. Zalecenie opracowania reguł zarządzania ryzykiem w spółce w wy-
branych obszarach działalności.

W celu wypełniania swojej roli, Komitet podjął następujące kroki celem uzyskania
bardziej szczegółowych informacji i wyjaśnień:

• Spotkania z Prezesem Zarządu oraz pracownikami działu finansowego.
• Spotkania z audytorem zewnętrznym spółki.

W omawianym okresie Komitet zwrócił uwagę na fakt, iż pełna realizacja za-
dań KA wymaga stworzenia wewnątrz firmy struktur odpowiedzialnych za
identyfikację i kontrolę ryzyk występujących w różnych obszarach działania
firmy. Zważywszy na skalę i charakterystykę prowadzonej przez Megaron
SA działalności wydzielenie etatu audytora wewnętrznego nie ma uzasad-
nienia ekonomicznego. Przyjęto informację Zarządu, że system kontroli za-
rządzania ryzykiem ujmowany jest w formalnych zakresach zadań i obo-
wiązków poszczególnych pracowników funkcyjnych spółki.

W omawianym okresie członkowie Komitetu Audytu pogłębili swoją wiedzę i kom-
petencje w następujący sposób:

• Omówienie z audytorem sposobów badania oraz wybranych obsza-
rów badania sprawozdania finansowego.

• Poznanie zasad działalności komitetów audytu w spółkach publicz-
nych.

• Analiza sposobów kontroli ryzyka w podmiotach publicznych.

Zważywszy na

• Praktykę funkcjonowania komitetów audytów w spółkach publicznych,
• Skalę i charakterystykę działania spółki MEGARON, aspekt ekono-

miczny funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem,
• Obecny system kontroli zarządzania ryzykiem stosowany w spółce

członkowie
przygotowanie
2012r, którego
ków Spółki.

Komitetu Audytu· uznali, iż optymalnym rozwiązaniem będzie
we współpracy z Zarządem planu pracy Komitetu Audytu w
realizacja będzie się odbywała z zaangażowaniem pracowni-

~~,

Przewodniczący RN

Mieszko Parszewski

. S~C~05.2012r.
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Załącznik do Sprawozdania - podsumowanie czynności RN w zakresie realizacji zadań Komitetu Audytu

,

Data Obecni członkowie Cel spotkania Główne zagadnienia omawiane w Osoby zaproszonej anali- Spostrzeżeniajwnioskij
RN zakresie przedmiotu spotkania zowane materiały ustaleniajrekomendacje

04.03.2011 Mieszko Paszewski Spotkanie inaugura- • Wprowadzenie członków RN w obo- • Prezes Zarządu 1. Delegacja członków RN do realizacji
Adam Sikora cyjne RNw obszarze wiązki wynikające z notowania spółki na bieżących czynności

Mariusz Adamowicz realizacji zadań Komi- GPW
Krzysztof Koroch tetu Audytu • Ustalenie planu pracy 2. Kalendarz spotkań

Andrzej Szczepański • Omówienie zasad funkcjonowania au-
dytu wewnętrznego w spółce

22.04.2011 Mieszko Paszewski Wyniki finansowe • Omówienie wyników badania spra- • Biegły rewident za 2009 ~. Zalecenia dot. Zakresu dodatko-
Adam Sikora 2010 r. wozdania finansowego za 2010 r. • Prezes Zarządu wych ujawnień w raporcie rocz-

Mariusz Adamowicz nym 2010 r.
Krzysztof Koroch t2. Rekomendacja dla Rady Nadzor-

Andrzej Szczepański czej odnośnie pozytywnego za-
opiniowania sprawozdania finan-
sowego

10.05.2011 Mariusz Adamowicz Wyniki finansowe za I • Wyniki za I kw. 2010 r. · Prezes Zarządu 1. Analiza realizacji planów spółki
Krzysztof Koroch kw. 2011 r.

12.09.2011 Mariusz Adamowicz Wyniki finansowe za I • Wyniki za I półrocze 2010 r. • Prezes Zarządu c System kontroli wewnętrznej
Krzysztof Koroch półrocze 2011 r. • Omówienie systemu kontroli we- oparty o zadania i odpowie-

wnętrznej w spółce dzialność osób funkcyjnych (kie-
Zasady Kontroli we- rownictwo). Kontroler ds. jakości
wnętrznej. realizuje głównie zadania zwią-

zane z procesem produkcji.

12.10.2011 Mariusz Adamowicz Wyniki za I pół. • Omówienie wyników badania spra- ~. Rekomendacja dla Rady Nadzor-
Krzysztof Koroch 2011r. wozdania finansowego za I półrocze czej odnośnie pozytywnego za-

2010 r. opiniowania sprawozdania finan-
• Omówienie systemu zarządzania ry- sowego za I półrocze 2010
zykiem,

10.11.2010 Mariusz Adamowicz Wyniki za III kw. • Wyniki za III kw. 2010 r. ~. Monitorowanie zasad kontroli re-
Krzysztof Koroch 2011r. • Prognoza wyniku za 2010 r. alizacji planów spółki oraz

• Dyskusja nad rekomendacjami dla D. Analiza sposobu realizacji przez
Kontrola wewnętrzna wrażliwych obszarów w gospodarce kierownictwo Spółki działań w

spółki zakresie kontroli wewnętrznej
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