
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 . 



SPRAWOZDANIE  Z DZIA ALNO CI RADY  NADZORCZEJ MEGARON S.A. z siedzib  w Szczecinie 
 

str. 9 
 

 
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. 
 


