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Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Armatura Kraków SA 
przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki: 

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r.(„dalej „Sprawozdanie”), 

- Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Armatura Kraków SA za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz Sprawozdania finansowego Armatura Kraków SA za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2009 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Armatura Kraków SA za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- Ocenę sytuacji Spółki i Grupy Armatura w roku 2009. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 
31 grudnia 2009 roku. 

Rada Nadzorcza Armatury Kraków SA działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, 
Statutu Armatura Kraków SA oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z § 15 Statutu Armatury Kraków SA Rada Nadzorcza składa się z nie więcej 
niż 6 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady 
Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru do Rady 
Nadzorczej członków Rady reprezentujących pracowników, zgodnie z postanowieniami Ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.  

 

I. Skład Rady Nadzorczej w 2009 r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 

Piotr Kuszewski  Przewodniczący Rady nadzorczej 
Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Marta Rudek  Sekretarz Rady Nadzorczej – reprezentujący pracowników 
Danuta Kępa  Członek Rady Nadzorczej (od dnia 26.06.2009 r.) 
Tomasz Słodkowski  Członek Rady Nadzorczej (do dnia 31.03.2009 r.) 
Andrzej Strugalski  Członek Rady Nadzorczej – reprezentujący pracowników 
Jarosław Wikaliński  Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 16 kwietnia 2009 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o złożeniu przez Pana Tomasza 
Słodkowskiego z przyczyn osobistych rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Armatura 
Kraków SA datowane z dniem 31 marca 2009 r. (Raport bieżący nr 29/2009 z dnia 16.04.2009 
r.). 

W dniu 26 czerwca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady 
Nadzorczej V kadencji Panią Danutę Kępę (Raport bieżący nr 53/2009 z dnia 26.06.2009 r.). 

II.  Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Armatura Kraków SA za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r., Sprawozdania finansowego Armatura Kraków SA 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Sprawozdania Zarządu 
z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego 
podziału zysku Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2009 r. 

Obowiązek przeprowadzania przez Radę Nadzorczą Spółki oceny Sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Sprawozdania 
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finansowego Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2009 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz 
oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także obowiązek 
składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 
wynika z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej do oceny następujące dokumenty: 

1. Sprawozdanie finansowe Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów 
i pasywów wykazuje sumę 292.519.720,05 zł, 

- rachunek zysków i strat, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 
2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 52.868.776,01 zł, 

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. 
do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 
o kwotę 2.081.267,19 zł, 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 
52.868.776,01 zł, 

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2009 r.; 

3. Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2009 r. Armatura Kraków SA sporządzone przez Polinvest-Audit Sp. z o.o.; 

4. Wniosek Zarządu Armatury Kraków SA zawarty w Uchwale nr 26/2010 z dnia 11 marca 
2010 r., w sprawie podziału zysku za rok 2009. 

A także: 

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów 
i pasywów wykazuje sumę 386.095 tys. zł, 

- rachunek zysków i strat, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 
2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 28.965 tys. zł, 

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. 
do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 
o kwotę 3.531 tys. zł, 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 
28.061 tys. zł, 

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2009 r.; 

3 Opinię i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. sporządzone przez Polinvest-Audit 
Sp. z o.o. 
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Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że dołożyła wszelkiej staranności w zbadaniu przedłożonych 
przez Zarząd Spółki dokumentów. 

W oparciu o przedstawione przez biegłego rewidenta wyniki przeprowadzonego badania, Rada 
Nadzorcza Armatury Kraków SA stwierdziła, że przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie 
Zarządu z działalności Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2009 r., Sprawozdanie finansowe Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 
grudnia 2009 r. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Armatura za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem 
faktycznym, oddając prawidłowo i rzetelnie sytuację majątkową i finansową Spółki oraz 
Grupy, a także osiągniętych wyników finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 
2009 r. 

Przekazane do badania dokumenty przedstawiają wszystkie istotne aspekty działalności Spółki 
oraz zawierają wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. 

W opinii biegłego rewidenta przedłożone do badania sprawozdania zostały sporządzone 
we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. 

 

III. Zakres działania Rady Nadzorczej w 2009 r. 

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór 
nad działalnością Spółki we wszystkich zakresach jej działalności. 

W 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń i podjęła 47 uchwał w ramach V kadencji. Rada 
Nadzorcza, zgodnie z § 5 ust 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęła 4 uchwały w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

W 2009 r. Rada Nadzorcza rozpatrywała istotne kwestie z zakresu funkcjonowania i wzrostu 
Armatury Kraków SA, jej spółek zależnych oraz kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 
Armatura. Zapoznawała się przede wszystkim z przedstawianymi przez Zarząd informacjami 
na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy, stopnia realizacji planu 
finansowego i efektów działalności spółek, perspektyw dalszego rozwoju spółek w aspekcie 
aktualnej sytuacji rynkowej, informacjami na temat przebiegu notowań akcji Armatura 
Kraków SA. Prezentowane przez Zarząd Armatura Kraków SA dokumenty i wnioski były 
przez Członków Rady wnikliwie analizowane i omawiane. 

 

Poza standardowymi działaniami związanymi z realizacją działań nadzorczych, Rada 
Nadzorcza: 

 zarządziła przeprowadzenie wyborów Członka Zarządu Armatura Kraków SA 
na V kadencję, wybieranego przez pracowników Spółki (zgodnie z art. 16 pkt 1 Ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
oraz § 11 ust. 3 Statutu Armatura Kraków SA) oraz zatwierdziła stosowny Regulamin, 

 powołała Zarząd Armatura Kraków SA na V kadencję, 

 powołała Komitet Audytu, jako stały organ pomocniczy Rady Nadzorczej, 

 monitorowała wykonanie Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry kierowniczej 
Armatura Kraków SA oraz opiniowała uruchomienie nowego Programu na lata 2010-2012, 

 rozpatrywała wnioski Zarządu w zakresie potencjalnych inwestycji ukierunkowanych 
na rozszerzenie skali działalności operacyjnej Grupy Armatura, 

 monitorowała realizację procesu sprzedaży nieruchomości na rzecz Makro Cash and Carry 
Polska SA.  

Ponadto, Rada Nadzorcza prowadziła nadzór nad procesami przebiegającymi 
w poszczególnych spółkach zależnych i decydowała o sprawach istotnych dla Grupy: 
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 udzielała reprezentantom Armatura Kraków SA wytycznych do wykonywania uprawnień 
na walnych zgromadzeniach spółek zależnych, 

 wyraziła zgodę na zawiązanie spółki komandytowej i przystąpienie do niej 
przez Armaturę Kraków SA w charakterze komandytariusza oraz wniesienie aportu, 

 decydowała o udzieleniu pożyczek przez spółki zależne, 

 wyraziła zgodę na nabycie przez spółkę komandytową udziałów w Armagor sp. z o.o. 

 

Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki 
oraz Grupy podejmując szereg czynności nadzorczych. 

W toku prac Rada Nadzorcza dokonała m.in.: 

1. rozpatrywania materiałów przedstawianych przez Zarząd Spółki, m.in. w zakresie: 
osiąganych wyników finansowych, bieżącej sytuacji Spółki w obliczu wahań koniunktury 
na rynku budowlanym, organizacji oraz wzrostu wydajności produkcji, organizacji 
sprzedaży krajowej i eksportowej, wprowadzania oferty nowych wyrobów, efektywności 
działań marketingowych oraz realizacji programu inwestycyjnego,  

2. zaopiniowania zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki, akceptacji 
procedury zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, ustalenia jednolitego 
tekstu Statutu Spółki, 

3. zatwierdzenia planu finansowego na rok 2009, 

4. zaopiniowania spraw przedkładanych na Walne Zgromadzenie, badania i oceny 
Sprawozdania finansowego Armatura Kraków SA, Sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w 2008 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008, 

5. opracowania Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008 oraz oceny 
sytuacji Spółki w roku 2008 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej 
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

6. zatwierdzenia listy osób uprawnionych do uzyskania premii za rok obrotowy 2008 
oraz wysokości premii, zgodnie z Programem Motywacyjnym dla kluczowej kadry 
kierowniczej Spółki, 

7. zmiany zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu, 

8. zatwierdzenia Regulaminu obowiązków informacyjnych Spółki, 

9. wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i podejmowania decyzji mających 
na celu zapewnienie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, 

10. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego 
Armatura Kraków SA za I półrocze 2009 roku i badania sprawozdania finansowego 
za 2009 r. 

11. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Grupy Armatura na lata 2010-2012, 

12. Zatwierdzenie skonsolidowanego Planu Finansowego Grupy Armatura na 2010 r. 

 

W wyniku realizacji działań podjętych przez Zarząd w 2008 r. w zakresie sprzedaży 
nieruchomości nie wykorzystywanych w działalności operacyjnej na rzecz Makro Cash and 
Carry Polska SA, w kolejnym roku, Rada Nadzorcza monitorowała przebieg procesu, 
rozpatrując zdarzenia mogące mieć wpływ na powodzenie projektu. Ponadto, po zapoznaniu 
się z argumentacją Zarządu, pozytywnie zaopiniowała zmniejszenie powierzchni 
nieruchomości planowanej do sprzedaży. 

W toku prac, Rada Nadzorcza analizowała także wnioski Zarządu na temat możliwości 
realizacji inwestycji kapitałowych, w celu rozszerzenia skali działalności operacyjnej Grupy 
Armatura. Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi zwrócenie się do renomowanych firm 
doradczych, w celu realizacji procesów due diligence oraz sporządzenia niezależnej wyceny 
takich podmiotów.  
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W efekcie dalszych prac, spośród analizowanych projektów Rada Nadzorcza Armatura Kraków 
SA wyraziła akceptację nabycia przez spółkę komandytową większościowego udziału w SPH 
Armagor sp. z o.o. – producenta m.in. zaworów kulowych, grzejnikowych, przelotowych, 
zwrotnych i czerpalnych oraz filtrów, elementów złącznych, itd.  

W związku z zakończoną IV kadencją Zarządu i wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu 
w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2008 r., Rada Nadzorcza powołała Zarząd na V kadencję. Zgodnie z zapisami 
Statutu Spółki, w skład Zarządu nowej kadencji wszedł Członek Zarządu wybrany 
przez pracowników Spółki w drodze wyborów zarządzonych uprzednio przez Radę Nadzorczą. 
W pracach Komisji Wyborczej uczestniczyli m.in. Członkowie Rady Nadzorczej będący 
reprezentantami pracowników Spółki. 

Na prośbę Przewodniczących Związków Zawodowych NSZZ Solidarność oraz NSZZ Pracowników 
KFA, Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się z przedstawicielami związków. Przedmiotem 
rozmów były przede wszystkim regulacje płacowe obowiązujące w Spółce. Ponadto, 
na wniosek związków zawodowych Rada Nadzorcza bliżej zapoznała się z założeniami polityki 
kadrowej, prosząc Zarząd o stosowne wyjaśnienia w tej sprawie.  

W 2009 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie programu 
motywacyjnego dla kadry zarządzającej Armatury Kraków SA na lata 2010-2012, wyrażając 
zadowolenie z uzależnienia wynagrodzeń kadry menadżerskiej od rezultatów osiąganych 
przez Spółkę. Uznała za istotne dla rozwoju Spółki budowanie zespołu pracowników silnie 
związanych ze Spółką oraz zmotywowanych do powiększania wartości na rzecz akcjonariuszy.  

Rada Nadzorcza Spółki systematycznie zapoznawała się także z informacjami dotyczącymi 
prac prowadzonych w zakresie włączenia spółki zależnej Armatoora SA do Grupy, organizacji 
produkcji drugiej z trzech głównych grup asortymentowych tj. grzejników aluminiowych 
oraz procesu tworzenia centrum logistycznego dla Grupy.  

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza zwracała na postępy prac w zakresie kształtowania 
kosztów produkcji, osiąganych wyników finansowych, rozwoju i efektywności sprzedaży 
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, zalecając Zarządowi Spółki podejmowanie 
stosownych działań operacyjnych i zarządczych.  

Członkowie Rady Nadzorczej z właściwym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich 
pracach organu, poświęcając wystarczającą ilość czasu na pełnienie powierzonych funkcji. 
W opinii Rady Nadzorczej przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym 
i organem zarządczym zapewnia płynne prowadzenie spraw Spółki, ze względu na: skuteczne 
i terminowe dostarczanie materiałów przedkładanych pod obrady RN, kompletność i wysoką 
wartość merytoryczną przekazywanych dokumentów oraz precyzyjne wypełnianie zaleceń 
i rekomendacji RN przez Zarząd.  

W dniu 16 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu. Sprawozdanie 
z działalności Komitetu w roku 2009 stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania. 

 

IV. Ocena sytuacji Spółki oraz Grupy w roku 2009 z uwzględnieniem oceny 
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Spółki i Grupy. 

Zgodnie z Zasadą nr III.1 „Dobrych Praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych” 
przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. do stosowania z dniem 1 stycznia 2008 
roku, Rada Nadzorcza Armatura Kraków SA przedstawia ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej Armatura w 2009 roku. 

W 2009 roku Armatura Kraków SA odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 218,4 mln 
zł., co oznaczało wzrost o blisko 27,8 mln zł, tj. 14,6% w stosunku do roku poprzedniego. 
Jednocześnie przychody całej Grupy Armatura uzyskane na poziomie skonsolidowanym 
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wyniosły 224,6 mln zł. Osiągnięte przychody oznaczały utrzymanie tendencji dynamicznego 
wzrostu skali działalności operacyjnej.  

Dalsze wzrosty sprzedaży ostały osiągnięte przede wszystkim dzięki wprowadzonej szerokiej 
ofercie nowych produktów, w tym także dzięki dokonanym inwestycjom kapitałowym. 
Najbardziej spektakularnym osiągnięciem odnotowanym w roku 2009 był ponad dwukrotny 
wzrost sprzedaży grzejników aluminiowych. Tradycyjne produkty spółki: baterie sanitarne 
odnotowały sprzedaż porównywalną z rokiem poprzednim na rynku krajowym. Niższa od roku 
poprzedniego okazała się sprzedaż eksportowa.  

Generalnie jednak zarówno efekty sprzedażowe jak również systematycznie rosnąca 
rentowność prowadzonej działalności operacyjnej, wpłynęły na uzyskanie znacznie wyższych 
poziomów zysków na wszystkich poziomach działalności.  

Zysk na działalności operacyjnej odnotowany na poziomie skonsolidowanym w roku 2009, 
po wyłączeniu zdarzeń niepowtarzalnych wyniósł 16,62 mln zł, co oznaczało wzrost 
w porównaniu rokiem poprzednim o 36,5%, natomiast skonsolidowany zysk netto bez zdarzeń 
o charakterze niepowtarzalnym osiągnął poziom 11,96 mln zł (wzrost o 39,9%).  

Korzystne wyniki osiągnięte przez Spółkę i cała grupę kapitałowe, a także systematyczne 
dążenie do optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym, wpłynęły na utrzymywanie 
dobrej zdolności do regulacji zobowiązań. Na bardzo dobrą kondycję finansową Spółki i Grupy 
wpłynęły także efekty realizacji umowy z Makro, związane z wpłatą do Armatoora SA i 
wspólnik sp. k. pozostałej kwoty ceny sprzedaży za nieruchomość.  

W opinii Rady Nadzorczej, Armatura Kraków SA jest firmą, która konsekwentnie realizuje 
strategiczny cel zwiększania pozycji na rynku armatury sanitarnej. Stałe rozszerzanie oferty 
produktowej, optymalizacja procesu produkcji, poszukiwanie nowych rynków zbytu 
oraz realizacja procesów akwizycyjnych z zakresu szeroko rozumianej branży sanitarnej 
prowadzi do systematycznego wzrostu wartości rynkowej podmiotu.  

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację Spółki w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, 
obszaru zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy oraz działań Zarządu Spółki w roku 
2009.  

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta, sporządzoną w wyniku 
przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Armatura Kraków SA za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy 
Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Na tej podstawie Rada Nadzorcza 
Armatury Kraków SA rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: 

- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Armatury Kraków SA za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2009 r., 

- zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Armatury Kraków SA za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- uwzględnienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Armatura Kraków SA 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., 

- udzielenie absolutorium Panu Konradowi Hernikowi – Prezesowi Zarządu, z wykonania 
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 

- udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Witkowskiemu z wykonania obowiązków jako 
Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 16 kwietnia 2009 r. oraz jako 
Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 16 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 
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- udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sikorze – Członkowi Zarządu, z wykonania 
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 16 kwietnia 2009 r., 

- udzielenie absolutorium Pani Jadwidze Sikora – Członkowi Zarządu, z wykonania 
obowiązków w okresie od 16 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

 
 

 
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A.: 
 
 

Piotr Kuszewski   Przewodniczący RN   …………………………… 
 
 
Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska Z-ca Przewodniczącego RN  …………………………… 
 
 
Marta Rudek    Sekretarz RN    …………………………… 
 
 
Danuta Kępa    Członek RN    …………………………… 
 
 
Andrzej Strugalski   Członek RN    …………………………… 
 
 
Jarosław Wikaliński   Członek RN    …………………………… 

 

Warszawa, marzec 2010 r.
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I. Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2009 r. 

W dniu 16 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu, jako stały organ 
doradczy w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości 
finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz współpracy z biegłymi 
rewidentami Spółki.  

Kierując się wytycznymi kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w zakresie 
wykształcenia, doświadczenia oraz posiadanych kompetencji w dziedzinie rachunkowości 
i finansów, Rada wybrała spośród siebie trzech Członków Komitetu, w tym jednego 
spełniającego kryteria niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym 
powiązaniu ze Spółką. 

Do czasu powołania Komitetu, jego funkcje pełniła Rada Nadzorcza kolegialnie. 

W okresie od 16 kwietnia do 31 grudnia 2009 r. Komitet Audytu pracował w składzie: 

Piotr Kuszewski  Przewodniczący Komitetu Audytu 
Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska Z-ca Przewodniczącego Komitetu Audytu 
Jarosław Wikaliński  Członek Komitetu Audytu 
 
W okresie funkcjonowania, Komitet Audytu odbył 4 protokołowane posiedzenia. 
W posiedzeniach Komitetu Audytu, oprócz jego członków, uczestniczył Prezes Zarządu, 
udzielając wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do przygotowania rzetelnych 
rekomendacji w sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia były otwarte 
dla pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu z zastrzeżeniem spraw 
osobowych. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu w posiedzeniach brali udział pracownicy 
Spółki, biegli rewidenci oraz doradcy zewnętrzni. 

II. Zakres działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2009 r. 

Komitet realizował poszczególne zadania poprzez: 

1. monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Zarząd Spółki, 
poprzez weryfikację adekwatności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości 
przyjętych przez Spółkę i jej Grupę, 

2. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru biegłego rewidenta Spółki, 
oraz zasad i warunków jego zatrudnienia,  

3. monitorowanie niezależności oraz obiektywizmu biegłego rewidenta, kontrola charakteru 
i zakresu usług pozarewidenckich, 

4. monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki,  

5. dokonanie przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, 

6. omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania 
sprawozdań finansowych, 

7. informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach pozostających w zakresie 
działalności Komitetu Audytu. 

W okresie funkcjonowania Komitet zapoznawał się z informacjami i udzielał rekomendacji 
w zakresie: 

 wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w związku 
z utworzeniem Grupy Kapitałowej Armatura oraz zasadności dalszego sporządzania 
jednostkowych raportów finansowych Armatura Kraków SA według Polskich Standardów 
Rachunkowości, 

 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za I kwartał 2009 r.,  

 sprawozdania finansowego Armatura Kraków SA oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Armatura za pierwsze półrocze 2009 r., 

 wyboru doradcy w procesach due diligence oraz wyceny spółek będących przedmiotem 
rozważanych inwestycji kapitałowych, 
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 projektowanej struktury Grupy Kapitałowej Armatura oraz prognoz potencjalnych 
synergii, 

 nabycia udziałów Armagor sp. z o.o.– producenta zaworów, 

 podwyższenia kapitału Armatoora SA oraz zgody na objęcie nowo emitowanych akcji 
Armatoora SA przez Armaturę Kraków SA,  

 obowiązującego w Spółce systemu nagród motywacyjnych, 

 spraw z obszaru zaciągania zobowiązań w celu: finansowania bieżącej działalności Spółki, 
realizacji planów akwizycyjnych, obciążenia majątku Spółki,  

 wyboru audytora do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 
Armatura Kraków SA, półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Armatura, badania sprawozdania finansowego Armatura Kraków SA za rok 2009 
oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok 2009. 

III. Informacje dodatkowe 

W październiku 2009 r. Członkowie Komitetu Audytu wizytowali spółkę Armagor sp. z o.o. 
dokonując wstępnej oceny możliwości wdrożenia standardów rachunkowych i audytowych 
stosowanych w Grupie Kapitałowej Armatura. Konkluzje i zalecenia z obszaru rachunkowości, 
procesu audytu i strategii rozwoju jednostki zależnej, powstałe w wyniku tej wizyty, zostały 
przekazane Radzie Nadzorczej Armatura Kraków SA w obecności Zarządu na jej posiedzeniu 
w dniu 5 października 2009 r. oraz zaprotokołowane.  

Komitet Audytu ocenił proces audytu jako niezależny, w związku ze spełnieniem 
przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi. 

 

Warszawa, marzec 2010 r. 

 


