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Sprawozdanie 

z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych 

"Stąporków" S.A. jako organu Spółki 

za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

wraz ze zwięzłą oceną systemu kontroli wewnętrznej  

i systemu zarządzania ryzykiem 

 

Rok 2010 był czwartym rokiem działalności V kadencji Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń 

Kotłowych " Stąporków" S.A. W 2010 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: 

− Pan Lech Pasturczak- przewodniczący 

− Pan Andrzej Pargieła - sekretarz 

− Pan Stanisław Juliusz Pargieła - członek 

− Pan Artur Mączyński - członek 

− Pan Konrad Kosiekiewicz - członek 

Rada V kadencji odbyła w 2010r. siedem posiedzeń, na których podjęła 15 uchwał. 

Członkowie Rady Nadzorczej odbywali też spotkania z Zarządem w trybie doraźnym. 

Do najważniejszych problemów, jakimi zajmowała się Rada należy zaliczyć: 

- analizowała bieżące wyniki finansowe, 

- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i 

planowanej działalności Spółki, 

- oceniała sytuację rynkową Spółki oraz perspektywy jej rozwoju, 

- podejmowała uchwały w sprawach wnioskowanych przez Zarząd Spółki. 

Ponadto  

- przyjęła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., 

sprawozdanie zarządu z działalności w 2009r. oraz zaopiniowała propozycję podziału zysku 

za 2009 rok, 

- opiniowała projekt zmian w Statucie Spółki związanych z koniecznością 

dostosowania go do aktualnych zapisów Kodeksu Spółek Handlowych, 

- opiniowała projekt zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,  

- dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za 

I półrocze 2010r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2010, 

- podejmowała uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 

W roku 2010 współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Spółką można ocenić jako zadowalającą. 
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Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. 

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie 

sprawozdawczości finansowej zapewnia system regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.: 

- strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki, 

- regulaminy i zarządzenia regulujące podział kompetencji w Spółce, 

- dokumentacja polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o rachunkowości, 

- prowadzenie ksiąg za pomocą systemu informatycznego,  

- badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. 

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza spośród grona firm audytorskich, 

gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. 

Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z 

księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym a także sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w danym roku obrotowym.  

Na posiedzenia Rady zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na temat bieżącej 

sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji założonych celów. 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem. 

 


