
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

I WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

W dniu 20 czerwca 2012 roku zakończyła się działalność Rady Nadzorczej~
drugiej kadencji i powołana została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rada
Nadzorcza trzeciej kadencji w następującym składzie:
Pan Mariusz Adamowicz -Przewodniczący Rady
Pan Krzysztof Koroch - Wiceprzewodniczący Rady
Pan Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady
Pan Adam Sikora - członek Rady
Pan Mieszko Parszewski - członek Rady

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek "handlowych oraz Statutu ME-
GARON .SA, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z
działalności za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z Dobrymi praktykami spółek
notowanych na GPW i zawiera zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
dla spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.,

L Skład Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza MEGARON S.A. powoływana jest na trzy lata na wspólną kaden-
cję. Od 1 stycznia do 21 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza działała w następują-
cym składzie:
Pan Mieszko Parszewski -Przewodniczący Rady

(

Pan Krzysztof Koroch - Wiceprzewodniczący Rady
Pan Mariusz Adamowicz Sekretarz Rady
Pan Adam Sikora - członek Rady
Pan Grzegorz Laskowski - członek Rady (od dnia 15.02.2012r.)

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, odbyła w okresie sprawoz-

dawczym 5 posiedzeń, w trakcie których podjęła uchwały oraz zajmowała stano-
wiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w na-
stępujących terminach: 23 marca, 11 maja, 1 czerwca, 27 września (pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji) i 14 grudnia.

Na posiedzeniu w dniu 27.09.2012r. Rada wyraziła zgodę na zaliczkową
wypłatę dywidendy na poczet zysku za 2012r.
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Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane przez Przewodni-
czącego' Rady Nadzorczej oraz materiały na posiedzenia przekazywane były przez
Spółkę wszystkim członkom Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami formalnymi
określonymi Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Protokoły z posie-
dzeń Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i inne dokumenty związane z posiedze-
niami Rady Nadzorczej znajdują się w siedzibie spółki.

III. Sprawozdanie z realizacji
zadań Komitetu Audytu

inkorporowanych przez Radę

Rada Nadzorcza MEGARON Sp. z 0.0. uchwałą z dn. 23.12.2010 inkorporowała
zadania Komitetu Audytu przewidzianego ustawą dla jednostek zainteresowania
publicznego.

Uchwałą z dn. 04.03.2011r. Rada Nadzorcza ustaliła zasady realizacji obo-
wiązków Rady jako organu wykonującego zadania Komitetu Audytu. Do bieżą-
cych czynności związanych z wykonaniem uchwały, Rada Nadzorcza wyznaczyła
spośród swoich członków p. Mariusz Adamowicza i p. Krzysztofa Korocha.

W roku obrachunkowym 2012 Rada Nadzorcza lub zespół wydelegowanych człon-
ków Rady Nadzorczej obradowały formalnie 9 razy. Ponadto, w imieniu Rady
czynności związane z monitoringiem wybranych problemów i obszarów działalno-
ści spółki, wykonywali na bieżąco, poza posiedzeniami, delegowani członkowie
Rady.

Najważniejsze czynności w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu obej-
mowały:

1. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, a w tym:
monitorowanie przyjętej przez spółkę polityki rachunkowości i stosowanych
zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
monitorowanie pracy i niezależności podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań- finansowych jak i niezależności osobistej osób uczestniczących
w badaniu,

2. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za 2011r.

3. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za I półrocze 2012r.

4. Monitorowanie bieżących wyników finansowych spółki i realizacji planu rze-
czowo- finansowego na 2012r.

5. Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu we-
wnętrznego oraz zarządzania ryzkiem.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza w sposób szczególny zajmowała
się skutecznością systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz za-



IV. Informacja
Zwyczajnym

o wykonaniu obowiązków związanych
Walnym Zgromadzeniem MEGARON S.A.

ze

rządzania ryzkiem. Delegowani członkowie rady uczestniczyli bezpośrednio w
procedurze tworzenia przez spółkę rejestru ryzyka.

MEGARON S.A. nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych zwią-
zanych bezpośrednio z wykonywaniem funkcji audytu wewnętrznego. Funkcje te
wypełniane są przez Zarząd Spółki oraz kierownictwo posiadające delegacje od-
powiednich uprawnień i odpowiedzialności

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki pozytywnie zaopiniowała w
dniu 01 czerwca 2012 roku wnioski zgłoszone na Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2012 roku, w zakresie:

sprawozdania Zarządu z działalności spółki MEGARON S.A. w 2011 roku,
sprawozdania finansowego MEGARON S.A. z 2011r.
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011r.,
udzielenia absolutorium dla Zarządu spółki za 2011r.,
ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
Regulaminu Rady Nadzorczej MEGARON S.A.,
Regulaminu organizacyjnego Zarządu Spółki,

Ponadto Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdanie ze swojej działalności w 2011 roku i wystąpiła o jego zatwierdze-
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nie.

V. Zakres stosowania Dobrych praktyk spółek notowanych
na GPW przez spółkę MEGARON S.A.

W Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego, zawarte w
dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
zmienionego Uchwałą Rady Giełdy Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku,
Uchwałą Rady Giełdy Nr 15/1287/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Uchwałą Rady
Giełdy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r. oraz Uchwałą Rady
Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. z wyłączeniem zasad
ujawnionych we właściwym raporcie.

VI. Stosowanie Dobrych praktyk spółek notowanych na
GPW przez Radę Nadzorczą
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Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W ubiegłym
roku nie miał miejsca żaden przypadek złamania przez Radę Nadzorczą którejkol-
wiek z przyjętych do stosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na
GPW.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobiście swoje obowiązki związane z
posiedzeniami Rady.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostawało w rozsądnym stosunku
do wyników ekon.omicznych spółki MEGARON S.A. i wyniosło w 2012r. łącznie 35
tys. zł.
Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się w swoim postępowaniu interesem spół-
ki oraz niezależnością opinii i sądów.
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje, w wyniku których Człon-
kowie Rady musieliby poinformować o istniejącym konflikcie interesów lub możli-
wości jego powstania, a w efekcie musieliby powstrzymać się od zabierania głosu
w dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz od głosowania nad uchwałą w
sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

VII. Wybór firmy do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza uchwałą nr 7j06j2012jRN-P z dnia 01 czerwca 2012 roku doko-
nała wyboru HLB M2 audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
3149, do badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finan-
sowego za 2012 rok oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok ob-
rotowy 2012.
Przy podejmowaniu decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi prze-
słankami:

zasadami ładu korporacyjnego,
dobrą współpracą w trakcie poprzednich okresów,
renomą firmy HLB M2 audyt Sp. z o. o.,

VIII. Ocena sprawozdań finansowych MEGARONS.A. za 2012
rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012

Sprawozdanie finansowe za 2012r. zbadane zostało przez biegłego rewi-
denta przeprowadzającego badanie w imieniu HLB M2 AUDYT spółka z 0.0. z sie-
dzibą 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 2012,
oceny sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zy-
sku Rada opierała się na treści tych dokumentów, opinii wraz z raportem uzupeł-



~q;

ruającvrn 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 in-
formacjami, ocenia, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki prawi-
dłowo i rzetelnie charakteryzują jej sytuację majątkową, finansową oraz od-
zwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku
działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym
okresie. Informa~je finansowe, zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności
Spółki za 2012 rok są zgodne z treścią sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki oraz działa-
nia realizowane przez Zarząd Spółki w 2012 roku, uznając iż stwarzają one pod-
stawy do dalszej kontynuacji dotychczasowej działalności Spółki.

Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zy-
sku netto Spółki za 2012r. oraz o trvbre i terminach wypłaty akcjonariuszom
części zysku przeznaczonej na dywidendę, uwzględniającej wcześniej dokonaną
zaliczkową wypłatę dywidendy.

IX. Ocena działalności MEGARON S.A.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarzą-
du poprzez:

analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu
innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
działania w ramach realizacji inkorporowanych przez Radę zadań Komitetu
Audytu, "
działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i
badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzonych na jej
podstawie sprawozdań finansowych.

W 2012 roku Rada Nadzorcza analizowała i nadzorowała między innymi:
plany rzeczowo - finansowe działalności spółki MEGARON S.A.,
realizację budżetu spółki MEGARON S.A.
rentowność sprzedaży krajowej oraz eksportu,
realizację polityki dywidendy, w tym wypłaty zaliczki na poczet dywidendy,

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu analizowała bieżące wyniki finan-
sowo - ekonomiczne spółki, a w szczególności realizację sprzedaży, ponoszone
koszty, poziom marży, gospodarkę zapasami oraz gospodarkę środkami finanso-
wymi.

Spółka MEGARON S.A. zamknęła 2012 rok przychodami ze sprzedaży w
wysokości 42,8 mln zł, zyskiem na sprzedaży w kwocie 5,87 mln zł i zyskiem
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netto na poziomie 4,95 mln zł. Pomimo ogólnego wyhamowania wzrostu gospo-
darczego, jakie nastąpiło w Polsce w okresie sprawozdawczym, i jego odzwiercie-
dlenia w kondycji finansowej oraz wycenie rynkowej większości spółek budowla-
nych, MEGARON S.A. osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,03% w po-
równaniu do analogicznego okresu 2011 roku, przy realizacji jednak niższej mar-
ży - zysk netto był niższy o 9,91% w porównaniu do analogicznego okresu 2011
roku. Spółka terminowo wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań finanso-
wych, a jej obecna sytuacja nie stwarza podstaw do obaw w zakresie płynności
finansowej.

W ocenie Rady Nadzorczej wyniki finansowe uzyskane w 2012 roku przez
MEGARON S.A. są pozytywne zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży jak
również poziomu osiąganej rentowności. '

X. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla spółki

Oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu za-
t

rządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada dokonywała głównie w oparciu o
informacje pozyskiwane od Zarządu oraz poprzez działania członków Rady dele-
gowanych do działań bieżących w zakresie realizacji inkorporowanych przez
Radę zadań Komitetu Audytu.

MEGARON S.A. nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych zwią-
zanych bezpośrednio z wykonywaniem funkcji audytu wewnętrznego. Funkcje te••
wypełniane są przez Zarząd Spółki oraz kierownictwo posiadające delegacje od-
powiednich uprawnień i odpowiedzialności. .

Kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez każdego pra-
cownika, w tym przez funkcjonujący system samooceny. Następnie pracownik
jest kontrolowany przez bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracu-
jące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. Celem tych dzia-
łań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi pro-
cedurami i wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za całokształt prowa-
dzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a
także za identyfikację nowych zagrożeń odpowiedzialny jest Zarząd spółki.

Audyt wewnętrzny realizowany jest w spółce przez służby finansowe, które
co miesiąc analizują wykonanie kosztów przez poszczególne komórki organizacyj-
ne, ich odchylenia od planowanych budżetów oraz przyczyny tych odchyleń.

Nadzór nad powyższymi aspektami sprawuje Rada Nadzorcza na swoich
posiedzeniach m.in. poprzez:

analizę comiesięcznych sprawozdań finansowych spółki (czynności delego-
wanych członków Rady),
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analizę kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spół-
ki,
analizę zidentyfikowanych ryzyk,
współpracę z biegłym rewidentem.

Na podstawie przeprowadzonej rocznej oceny stosowanych procedur Rada
Nadzorcza stwierdza, że system kontroli wewnętrznej w spółce MEGARON S.A.
działa w sposób 'nie powodujący istotnych zagrożeń dla gospodarki spółki.

Ryzyka istotne dla spółki MEGRON S,A.

W trakcie 2012r. podjęto działania zmierzające do szczegółowej identyfika-
cji potencjalnych ryzyk, w tym ryzyk kluczowych. Efektem przeprowadzonych
działań było sporządzenie rejestru ryzyka.
Przeprowadzona analiza pod kątem:
- prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia,
- skali potencjalnego wpływu na przychody/koszty spółki,

(

pozwoliła do zaliczyć do głównych ryzyk ich następujące kategorie:

ryzyko związane z kanałami dystrybucji,
ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości dostaw i terminową realizacja
zamówień,
ryzyko związane z integralnością, funkcjonalnością i bezpieczeństwem sys-~
temu przetwarzania i przechowywania danych.

Z ogółu produkowanych przez Spółkę wyrobów w 2012 r. 28,88% dystrybuowane
było przez największego odbiorcę Spółki - Firmę A, pozostałe 71,12% przez po-
zostałych odbiorców hurtowych, istnieje, więc ryzyko utraty znaczącego odbiorcv,
jakim jest Firma A. Ponadto, w tym kontekście występuje dodatkowo ryzyko
braku możliwości zwiększenia sprzedaży poprzez sieć Firmy A ze względu na
zbyt duże jej uzależnienie od produktów MEGARONU w asortymencie "gładzie
i gipsy".
Przeciwdziałanie temu ryzyku opiera się na wdrażanej polityce dywersyfikacji od-
biorców, w celu utrzymania planowanego poziomu sprzedaży.
Optymalne wykorzystanie kanałów dystrybucji ma zapewnić rozszerzenie palety
oferowanych produktów.

Ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości dostaw i terminową realizacja zamó-
wień jest pochodną awarii technicznych /przerwy w produkcji/ oraz braku za-
pasów towaru w magazynie.



Mariusz Adamowicz - Przewodniczący Rady
~
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Wdrażane przeciwdziałanie w odniesieniu do tego ryzyka opiera się na
zwiększeniu i zapełnieniu powierzchni magazynowej oraz wprowadzeniu
monitoringu : stanu zapełnienia magazynu, stanu bieżących zamówień, stanu
zrealizowanych zamówień.

Ryzyko związane z integralnością, funkcjonalnością i bezpieczeństwem
systemu przetwarzania i przechowywania danych ma zostać zminimalizowane
poprzez wdrożenie nowego zintegrowanego systemu IT, który jest planowany dla
spółki.

Pozostałe ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów prawa i regulacji są również prawidłowo identyfikowane i zarządzane
przez spółkę

XI. Ocena pracy Rady Nadzorczej
Zgromadzenia Akcjonariuszy

wniosek do Walnego

Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała swoje obowiązki zgodnie z
wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczyniała się do wzrostu
wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy.

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Mieszko Parszewski - członek Rady

.~ .Krzysztof Koroch - Wiceprzewodniczący Rady .

Arkadiusz Mielczarek - Sekretarz Rady

Adam Sikora - członek Rady

Szczecin, 24.0S.2013r.
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Rady Nadzorczej MEGARONS.A. za 2012r. 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.

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 2012 w skład Rady Nadzorczej MEGARONS.A. realizującej
zadania Komitetu Audytu wchodzili:

Od 1 stycznia do 20 czerwca 2012r.:
1. Mieszko Parszewski
2. Adam Sikora
3. Mariusz Adamowicz
4. Krzysztof Koroch
5. Grzeqorz Laskowski (od 15.02.2012)

a w związku z upływem kadencji Rady
czerwca do 31 grudnia 2012r.:
1. Mieszko Parszewski
2. Adam Sikora
3. Mariusz Adamowicz
4. Krzysztof Koroch
5. Arkadiusz Mielczarek

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej realizującej zadania Komitetu Audytu
w okresie 01.01-20.06.2012r. pełnił p. Mieszko Parszewski.
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej realizującej zadania Komitetu Audytu
w okresie 20.06-31.12.2012r. pełnił p. Mariusz Adamowicz.

wyborem Rady nowej kadencji, od 20

Bieżące czynności związane z realizacją zadań Komitetu Audytu, pełnili w imieniu
Rady Nadzorczej:
1. Mariusz Adamowicz w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
2. Krzysztof Koroch w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Czynności związane z realizacją inkorporowanych zadań Komitetu Audytu wyko-
nywane były zgodnie z planem pracy członków RN MEGARONS.A w zakresie re-
alizacji obowiązków Komitetu Audytu na 2012r., przyjętym uchwałą Rady Nad-
zorczej na posiedzeniu w dn. 01 czerwca 2012r ..

W roku obrachunkowym 2012 Rada Nadzorcza lub zespół wydelegowanych człon-
ków Rady Nadzorczej obradowały formalnie 9 razy, zgodnie z podsumowaniem
przedstawionym w załączonej do Sprawozdania tabeli. Ponadto, w imieniu Rady
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czynności związane z monitoringiem wybranych problemów i obszarów działalno-
ści spółki, wykonywali na bieżąco, poza posiedzeniami, delegowani członkowie
Rady.

Najważniejsze czynności w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu obejmowa-
ły:

1. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, a w tym:
- monitorowanie przyjętej przez spółkę polltvkl rachunkowości i stosowa-
nych zasad .sporządzanla sprawozdań finansowych,
- monitorowanie pracy i niezależności podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych jak i niezależności osobistej osób uczestniczących
w badaniu,

2. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za 2011r.

3. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozda-
nia finansowego za I półrocze 2012r.

4. Monitorowanie bieżących wyników finansowych spółki i realizacji planu rze-
czowo- finansowego na 2012r.

5. Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu we-
wnę.trznego oraz zarządzania ryzkiem.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zagadnień pozyskiwane były przez Radę
Nadzorczą bądź jej delegowanych do czynności bieżących członków poprzez:

• Spotkania z Prezesem Zarządu oraz kierownictwem
spółki.
Spotkania z audytorem zewnętrznym spółki.

kluczowych działów

•
W omawianym okresie Rada Nadzorcza w sposób szczególny zajmowała się sku-
tecznością systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządza-
nia ryzkiem.
Delegowani członkowie rady uczestniczyli bezpośrednio w procedurze tworzęnia
przez spółkę rejestru ryzyka obejmującego:

- identyfikację kategorii ryzyka,
- identyfikację zdarzeń wpływających na wystąpienie danego ryzyka,
- identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za monitoring poszczególnych ryzyk,
- identyfikację kategorii ekonomicznych podatnych na dany rodzaj ryzyka,
- identyfikację skutków ekonomiczno - finansowych wystąpienia ryzyka,
- identyfikację stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka,
- identyfikację działań wyprzedzających - sugestie planu działań.

Opracowany rejestr ryzyka jako narzędzie wspomagające zarządzanie spółką, od-
nosi się przede wszystkim do następujących obszarów ryzyka istotnych dla spół-
ki:

• potencjał wzrostu (sprzedaży, przychodów, zysku),

••
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• jakość i ciągłość dostaw/produkcji,
• system informatyczny,
• efektywność zarządzania,
• wybrane procedury postępowania w spółce.

MEGARON S.A. nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych związanych
bezpośrednio z wykonywaniem funkcji audytu wewnętrznego. Funkcje te wypeł-
niane są przez Zarząd Spółki oraz kierownictwo posiadające delegacje odpowied-
nich uprawnień i qdpowiedzialności.
Zdaniem Rady Nadzorczej funkcja kontroli wewnętrznej wypełniana przez Za-
rząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników zapewnia zgodność prowadzo-
nych działań z normami prawnymi i przyjętymi wewnętrznymi procedurami, a w
zakresie sprawozdawczości finansowej dodatkowo z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości. Czynności kontrolne podejmo-
wane są na bieżąco w ramach określonych dla poszczególnych pracowników
Spółki zakresów obowiązków i odpowiedzialności, a wykazywane nieprawidłowo-
ści usuwane w wyniku działań korygujących.
Zarząd Spółki, wywiązuje się także właściwie z obowiązku kontroli wewnętrznej w
stosunku do procesu sporządzania i przekazywania raportów bieżących i spra-
wozdań finansowych w sposób zgodny z wymogami prawa.

(

Przewodniczący RN W~~~~i~ąCY Rady

~YSZI~~~
~

Szczecin, 24.0S.2013r.



Załącznik do Sprawozdania - podsumowanie czynności RN w zakresie realizacji zadań Komitetu Audytu w 2012r.

Data Obecni członkowie Cel spotkania Główne zagadnienia omawiane w Osoby zaproszonej anali- Spostrzeżenia/wnioski/
RN zakresie przedmiotu spotkania zowane materiały ustalenia/rekomendacje

23.03.2012 Mieszko Paszewski Monitoring procesu • Ustalenie zasad współpracy Rady .z. 1. Delegacja członków RN do realizacji
Adam Sikora sprawozdawczości fi- biegłymi rewidentami badającymi spra- bieżących czynności
Mariusz Adamowicz nansowej wozdanie za 2011r. 2. Kalendarz spotkań
Krzysztof Koroch
Grzegorz Laskowski .

25.04.2012 Mariusz Adamowicz Monitoring procesu • Ocena niezależności biegłego rewi- • Biegły rewident LNie zidentyfikowano zagrożeń doty-
Krzysztof Koroch sprawozdawczości fi- denta czących niezależności osób realizują-

nansowej • Dyskusja nad rekomendacjami dla cych czynności rewizji finansowej.
wrażliwych obszarów w .gospodarce 2. Współpraca audytorów z Zarządem
spółki Spółki jest prawidłowa i nie budzi za-

strzeżeń

11.05.2012 Mieszko Paszewski Monitoring procesu • Przegląd systemu kontroli wewnętrz- • Prezes Zarządu 1. Zalecenie opracowania rejestru ry-
Adam Sikora zarządzania ryzy- nej i systemu zarządzania ryzykiem zyka przez Zarząd spółki
Mariusz Adamowicz kiem istotnym Spółki 2. Zobowiązanie członka Rady do spo-
Krzysztof Koroch • Zakres prac RN w ramach czynności rządzenia szczegółowego planu prac
Grzegorz Laskowski Plan pracy RN na Komitetu Audytu .- RN w zakresie czynności KA uwzględ-

2012r. w zakresie niającego wnioski z dyskusji
czynności Komitetu
Audytu

01.06.2012 Mieszko Paszewski Monitoring procesu • Wyniki badania sprawozdania finanso- • Prezes Zarządu 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozda-
Adam Sikora sprawozdawczości fi- wego za 2011 r. nie finansowe za 2011r.
Mariusz Adamowicz nansowej. • Wyniki za I kw. 2012 r. spółki
Krzysztof Koroch • Plan pracy RN na 2012r. w zakresie 2 Przyjąć plan pracy RN w formie za-
Grzegorz Laskowski Plan pracy RN na czynności Komitetu Audytu - wersja na proponowanej przez delegowanego

2012r. w zakresie potrzeby uchwały RN członka Rady
czynności Komitetu
Audytu

30.08.2012 Mariusz Adamowicz Rejestr ryzyka • Identyfikacja obszarów ryzyka • Prezes Zarządu 1. Sporządzenie rejestru ryzyk - etap
Krzysztof Koroch • Omówienie systemu zarządzania ry- • Pracownicy wybranych działów I

zykiem, spółki

••
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Data Obecni członkowie Cel spotkania Główne zagadnienia omawiane w Osoby zaproszonej anali- Spostrzeżenia/wnioski/
RN zakresie przedmiotu spotkania zowane materiały ustalenia/rekomendacje

20.09.2012 Mariusz Adamowicz Rejestr ryzyka • Identyfikacja zdarzeń wpływających • Pracownicy wybranych działów 1. Sporządzenie rejestru ryzyk -etap
Krzysztof Korach na ryzyka, spółki II

• Identyfikacja podmiotów odpowie-
dzialnych za monitoring obszarów ry;y-
ka

27.09.2012 Mariusz Adamowicz Rejestr ryzyka • Identyfikacja skutków wystąpienia ry- • Pracownicy wybranych działów 1. Sporządzenie rejestru ryzyk w wer-
Krzysztof Korach zyk spółki sji roboczej

• Identyfikacja prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyk
• Identyfikacja metod przeciwdziałania

27.09.2012 Mieszko Paszewski Monitoring pracesu • Wyniki badania sprawozdania finanso- • Prezes Zarządu 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozda-
Adam Sikora sprawozdawczości fi- wego za I półrocze 2012 r. nie finansowe za I półrocze 2012r.
Mariusz Adamowicz nansowej. • Wyniki za II kw. 2012 r.
Krzysztof Korach
Arkadiusz Mielczarek

14.12.2012 Mieszko Paszewski Wyniki za III kw. • Wyniki za III kw. 2012 r. • Prezes Zarządu 1. Pozytywnie zaopiniować wersję
Adam Sikora 2011r. • Prognoza wyniku za 2012 r. końcową rejestru ryzyka
Mariusz Adamowicz • Rejestr ryzyka 2. Podjąć prace nad mapą ryzyka
Krzysztof Koroch Monitoring procesu
Arkadiusz Mielczarek zarządzania ryzy- ""

kiem

••
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