
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  

Elstar Oils S.A. w Elblągu (Spółka) za okres roku 2010 

 
I. Wprowadzenie 
 

Rada Nadzorcza jako statutowy organ Spółki działa w oparciu o: 

- Kodeks Spółek Handlowych 

- Statut Spółki  

- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki 

- Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

- Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi 

- Zasady t.zw. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” określonych w Uchwale 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 

oraz w oparciu o inne akty regulujące funkcjonowanie spółek publicznych i giełdowych 

 

W roku 2010 Rada Nadzorcza pracowała w ramach 3 letniej kadencji zakończonej wraz z 

odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 maja 2010 roku oraz następnie 

po dacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ramach nowej trzyletniej kadencji.  

Powołanie Rady poprzedniej kadencji (na okres do odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009) nastąpiło podczas 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia 2007 roku.  W trakcie 2010 

roku Rada pracowała najpierw, do dnia 14 maja 2010 roku, w składzie 5-osobowym. 

Następnie, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalono liczbę członków rady 

Nadzorczej na sześciu i powołano Radę nowej kadencji w tej właśnie liczbie członków.  

Skład Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 
• od 01.01.2010 r. do dnia 14.05.2010 roku 

 
- Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
- Adam Pawluk – Członek Rady Nadzorczej 
- Ryszard Rusak – Członek Rady Nadzorczej 
- Jerzy Rosnowski – Członek Rady Nadzorczej 
- Andrzej Soczek – Członek Rady Nadzorczej 

 

• od 14.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 roku oraz następnie do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania 
 
- Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
- Adam Pawluk – Członek Rady Nadzorczej 
- Ryszard Rusak – Członek Rady Nadzorczej 
- Jerzy Rosnowski – Członek Rady Nadzorczej 
- Andrzej Soczek – Członek Rady Nadzorczej 
- Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej 
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II Zakres działania Rady 

W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała nadzór i kontrolę nad całokształtem 

działalności Spółki, opiniowała dokumenty i wnioski Zarządu Spółki kierowane do 

Zgromadzenia Wspólników, banków i sądu. Rada podejmowała decyzje zastrzeŜone do jej 

kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki w § 14 ust. 3 

W okresie sprawozdawczym tj., w 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki: 

 

a. odbyła  posiedzenia w następujących dniach: 

- w dniu 26 stycznia 2010 roku,  

- w dniu 12 maja 2010 roku,  

- w dniu 24 sierpnia 2010 roku,  

- w dniu 25 listopada 2010 roku 

Ponadto członkowie odbyli w dniu 24 lutego 2010 roku posiedzenie za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość, podejmując uchwałę w tzw. trybie korespondencyjnym. 

   

b. podjęła następujące Uchwały: 

 

- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 26 stycznia 2010 
r. w sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie poręczenia kredytów bankowych spółki 
zaleŜnej BIOPALIWA S.A. 
 
- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 24 lutego 2010 
r. w sprawie:  wyraŜenia zgody na powołanie nowej spółki zaleŜnej  
 
- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: Zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki. oraz jednostkowego 
sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku 
 

- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: Zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elstar 
Oils SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2009 do 
31.12.2009 roku 
 

 

- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu przeznaczenia zysku 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku   

 

- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: złoŜenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium 
Stanisławowi Rosnowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki za okres 1.01.2009 – 31.12.2009 
roku 
 
- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: złoŜenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium 
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Zbigniewowi Łuczkowskiemu Członkowi  Zarządu Spółki za okres 1.01.2009 – 31.12.2009 
roku  

 

Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. w 
sprawie: złoŜenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium 
Wojciechowi Wityk Członkowi  Zarządu Spółki za okres 1.01.2009 – 31.12.2009 roku  
 

 
- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu(Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: złoŜenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium 
Andrzejowi Konefał Członkowi  Zarządu Spółki za okres 30.06.2009 – 31.12.2009 roku  
 

- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady za rok 2009 i przedłoŜenia 
Sprawozdania do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu 
  
Wraz z podjęciem takiej uchwały członkowie Rady dokonali podsumowania działalności Rady 

ale takŜe wyrazili następującą ocenę działalności Spółki i Zarządu:  

Rada Nadzorcza ocenia, Ŝe rok 2009 był kolejnym pozytywnym okresem dla Spółki, 
pomimo obaw jakie odczuwane były na początku tamtego roku w związku z sytuacją 
gospodarczą w kraju i na świecie. Spółka ugruntowała swoją pozycje na rynku estrów w 
Polsce, zwiększyła wielkość przychodów ze sprzedaŜy i wielkości zysków. Przychody 
Grupy w roku 2009 wzrosły o 13%, do 650 mln zł wobec  576 mln zł w roku 2008.  Zysk  
EBITDA w 2009 roku zwiększył się równieŜ o 13% do kwoty 50 mln zł. Natomiast, co dla 
akcjonariuszy Spółki jest szczególnie waŜne, zysk netto Spółki wzrósł aŜ o 44% do kwoty 
19,9 mln zł. NaleŜy stwierdzić Ŝe Spółka realizuje konsekwentny rozwój na rynku 
spoŜywczym i na rynku biopaliw. Zanotowane wzrosty przychodów i zysków były moŜliwe 
dzięki zwiększeniu wykorzystania zainstalowanych mocy przerobu rzepaku i zwiększeniu 
produkcji oleju rzepakowego oraz zwiększeniu produkcji i sprzedaŜy estrów. Zdaniem 
Rady perspektywy dalszego rozwoju Spółki są dobre. Rynek biopaliw w Polsce i w Europie 
będzie się rozwijał. UE przyjęła w czerwcu 2009 roku nowe dyrektywy dotyczące dalszego 
rozwoju rynku biopaliw do roku 2020. Komisja Europejska oczekuje, aby w 2020 roku 10 
proc. paliw w transporcie w UE stanowiły biopaliwa. Nowe przepisy powinny zostać 
zaimplementowane przez kraje członkowskie do końca 2010 r. Tymczasem Spółka przez 
ostatnie lata przygotowywała się do odegrania istotnej roli na rynku biopaliw. Stworzono 
potencjał produkcyjny i organizacyjny, który  będzie sukcesywnie wykorzystywany wraz z 
rozwojem tego rynku.  
Rada Nadzorcza składa do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o 
udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki. 
 
 

- Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie: zaciągnięcia kredytów obrotowych na skup rzepaku, kredytu w rachunku 
bieŜącym i limitów kredytowych oraz w sprawie zabezpieczenia kredytów 
 
 
Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu (Spółka) z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie: rekomendacji dotyczącej powiększenia składu Zarządu  
 

 
Uchwała Rady Nadzorczej ELSTAR OILS S.A. w Elblągu(Spółka) z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości w Gdańsku nr KW GD1G/00070949/5  
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W roku 2010 Rada zajmowała się następującymi kluczowymi zagadnieniami dla 

funkcjonowaniu Spółki: 

 

o Rozpatrzeniem załoŜeń i przewidywanych wyników budŜetu Spółki 

przygotowanego przez Zarząd na rok 2010 

o Przyjęciem budŜetu na rok 2010, zawierającego projekcje finansowe oraz 

załoŜenia produkcyjne i sprzedaŜy, 

o Analizą wyników Spółki zanotowanych w poszczególnych kwartałach roku 2010 w 

stosunku do wyników planowanych w budŜecie oraz w stosunku do lat 

poprzednich, 

o Analizą wpływu czynników zewnętrznych, takich jak kursy walut, notowania 

surowców rolniczych, notowania innych commodity, na realizację rocznego 

budŜetu Spółki,  

o Co-kwartalną analizą wykonania finansowego Spółki, w segmencie spoŜywczym 

oraz w segmencie biodiesla 

o Sytuacją na rozwijającym się w Polsce i podlegającym dynamicznym zmianom 

rynku biopaliw, 

o Realizacją i wynikiem finansowym na realizacji w 2010 roku głównego kontraktu 

Spółki w segmencie biodiesla (zawartego z PKN ORLEN), 

o Procesem pozyskania nowych odbiorców estrów w sytuacji wygaśnięcia 

długoterminowego kontraktu od 4 kwartału 2010 roku,  

o Przygotowaniem Spółki do skupu rzepaku i przeprowadzeniem skupu 

zabezpieczającego główny surowiec do produkcji na sezon 2010/2011,  

o Problemem niezrealizowanych przez dostawców Spółki  umów na dostawy rzepaku   

o Zapewnieniem finansowania działalności bieŜącej Spółki (w tym zapewnieniem 

kredytów na finansowanie skupu rzepaku) 

o Prowadzonymi przez Spółkę działaniami zabezpieczającymi t.j. terminowymi 

kontraktami walutowymi i towarowymi, zabezpieczeniami przed ryzykiem utraty 

wartości zapasów rzepaku 

o Zmianami i modyfikacjami strategii zabezpieczających Spółki oraz zmianami 

organizacyjnymi w tym zakresie i ogólnie zmianami w strukturze organizacyjnej 

Spółki 

o Zewnętrznym audytem obszaru finansów ze szczególnym uwzględnieniem polityki 

zabezpieczenia ryzyk 

o Procesami audytu w Spółce 

o Porządkowymi zmianami w statucie Spółki  

o Rekomendowaniem wszystkich spraw rozpatrywanych przez Walne Zgromadzenie 

Spółki 
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 Ponadto na odbywających się co kwartał posiedzeniach Rada prowadziła w sposób 

regularny:  

- ocenę działalności Spółki, analizę wyników ekonomiczno – finansowych,  

- ocenę realizacji zadań produkcyjnych, sprzedaŜy i inwestycyjnych, 

- analizę sytuacji rynkowej Spółki, sprzedaŜy, udziału w rynku, 

- kontrolę naleŜności i zobowiązań, 

- wsparcie w zakresie przewidywań rozwoju sytuacji makroekonomicznej i regulacji 

prawnych rynku biodiesla 

 

Ocena i kontrola odbywała się w oparciu o budŜet Spółki. 

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2010 funkcjonowały komitety:  Komitet ds. Audytu 

oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Komitet ds. Audytu współpracował z biegłym rewidentem 

prowadzącym badanie ksiąg Spółki: 

 

- w ramach wykonywania badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za 2009 rok  

- w ramach wykonywania przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za 1 półrocze 2010 roku 

 

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 29 maja 2009 roku wybrała do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Elstar Oils za rok 2009 i 2010 (w tym badania sprawozdania 

jednostkowego i sprawozdania skonsolidowanego oraz przeglądu półrocznego) firmę 

audytorską Doradca Auditors Sp.  z o.o. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212.  

III Ocena działalności Spółki 

Rada Nadzorcza realizując swoje statutowe obowiązki wynikające z Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz regulaminu Rady Nadzorczej zapoznała się i przedyskutowała opinię 

biegłego rewidenta wraz z uwagami. Rada Nadzorcza oceniła wyniki ekonomiczno – 

finansowe za 2010 rok stwierdzając, Ŝe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w 

sposób prawidłowy i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki. 

Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie dane istotne dla oceny rentowności 

oraz działalności finansowo – gospodarczej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2010 r., a takŜe sytuację majątkową i finansową na dzień 31 grudnia 2010 r. co 

potwierdzone zostało przez biegłego rewidenta. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat 

oraz raportem i opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe – Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym.  
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PowyŜsza ocena jest pozytywna pomimo, Ŝe rok 2010 nie był dobrym dla Spółki okresem. 

Pomimo, iŜ zwiększono produkcję i sprzedaŜ, to z uwagi na zawirowania na rynkach 

surowcowych Spółka zanotowała złe wyniki finansowe. Głównym powodem tej sytuacji 

były ponadprzeciętne wzrosty cen rzepaku, głównego surowca, z którego produkowane 

są oleje i estry. W  2010 roku doszło do niespotykanej dotąd dynamiki zmian cen. 

Gwałtowne wzrosty cen odnotowane na światowych rynkach dotyczyły w ubiegłym roku 

wszystkich surowców rolniczych. W wyniku zbiegu wielu czynników na całym świecie: 

trudnych  warunków pogodowych i gorszych zbiorów, wzrostu popytu na surowce 

wskutek światowego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza gospodarek Azji i rozwoju rynku 

biopaliw w Europie i na świecie, nastąpiło zmniejszenie stanu zapasów surowców 

rolniczych, co dało impuls dynamicznym wzrostom cen, a udział kapitału spekulacyjnego 

wzrosty spotęgował.  

 

Rada stwierdza, Ŝe do takiej dynamiki zmian cen nie były dopasowane stosowane przez 

Spółkę strategie sprzedaŜy produktów i zarządzania ryzykiem. Strategie te  zakładały 

bardziej stabilny scenariusz popytowo-podaŜowy. Realizowana w roku 2010 strategia 

działań hedgingowych Spółki, która sprawdzała się w poprzednich latach nie przyniosła 

oczekiwanych efektów. Ponadto słabsze zbiory rzepaku w Polsce sprawiły, Ŝe kontrahenci 

w części nie wywiązali się z dostaw wynikających z zawartych przed Ŝniwami kontraktów 

dostawy rzepaku. To naraziło Spółkę  na wielomilionowe straty w wyniku rozliczenia 

instrumentów finansowych zabezpieczających cenę rzepaku wynikającą z tych 

kontraktów. Dodatkowo wystąpiła konieczność realizowania zakupów zastępczych 

rzepaku przy duŜo wyŜszych cenach od niezrealizowanych dostaw. 

 

 

Rada ocenia, Ŝe po okresie gwałtownych wzrostów cen surowców rolniczych plany Spółki 

na bieŜący rok obciąŜone są wieloma ryzykami. Ryzyka dotyczą nie tylko rozwoju sytuacji 

cen i marŜ ale takŜe sytuacji w zakresie rynku biodiesla w Polsce i w Europie, na którym 

wciąŜ zachodzą zmiany, wprowadzane są nowe przepisy.  

 

Rada ocenia jednak pozytywnie roku 2010 w kontekście wzmocnienia przez Spółkę jej 

pozycji na rynku poprzez wzrost ilości i wartości sprzedaŜy naszych produktów, zarówno 

na rynku spoŜywczym jak i biopaliw, co powinno przynieść korzyści w kolejnych latach.  

Rada Nadzorcza składa do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o 

udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki. 

 

 


