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I.  SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU  

 

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej „Budostal-5” SA została wybrana przez 

Akcjonariuszy Spółki w tajnym głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 

30.06.2009 r. Tak więc rok 2011 jest trzecim rokiem  funkcjonowania  Rady  Nadzorczej VI 

kadencji. 

 

1. SKŁAD  RADY  NADZORCZEJ 

 

Zgodnie z § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu 

członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.  

Od początku 2011 roku do 17.10.2011 r. Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym 

składzie, a  zatem spełnione było kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, 

umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywać swoje funkcje.  

W dniu 17 października 2011 r. Pan prof. Jan Czekaj dotychczasowy Przewodniczący Rady 

Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W związku z zaistniałą 

sytuacją Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 17 ust. 4 statutu Spółki, który określa, iż  w 

terminie 60 dni  od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, można dokonać 

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do składu minimalnego w drodze kooptacji spośród 

kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej w dniu 4.11.2011 r. dokonała 

wyboru  uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej został wybrany 

Pan Tomasz Stec. Po dokonanym wyborze Rada Nadzorcza na nowo się ukonstytuowała i od 

tego dnia w działała w następującym składzie pięcioosobowym: 

- Robert Gubała – Przewodniczącego  

- Jacek Gawęda – Z-ca Przewodniczącego   

- Paula Gibała – Członek 

- Piotr Popiela – Członek  

- Tomasz Stec – Członek  

Powyższy skład Rady Nadzorczej, od dnia ukonstytuowania się  do końca roku 

sprawozdawczego tj. 31.12.2011 r. nie zmienił się. W dniu 2.04.2012 r. Budostal-5 S.A. 

otrzymał rezygnację Pana Piotra Popieli z członkostwa w Radzie Nadzorcze. 
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2. FORMA I TRYB  WYKONYWANIA NADZORU 

 

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu 

Spółki i Regulaminu Rady, w 2011 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki  

we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową 

działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. 

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą  swoich funkcji były posiedzenia 

Rady Nadzorczej. Oprócz Członków Rady w posiedzeniach, na zaproszenie, uczestniczył 

Zarząd Spółki.  Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach. Jej Członkowie pozostawali w 

stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich sprawach 

istotnych  dla działalności Spółki.  

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła łącznie 

21 uchwał o charakterze stanowiącym, opiniującym i wnioskującym.  Wszystkie posiedzenia 

odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał informacje o wszystkich istotnych 

sprawach dotyczących działalności Spółki, objętych porządkiem obrad.  

 

3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE  SPRAWOZDAWCZYM  

 

Głównymi tematami posiedzeń Rady były : 

 wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki, 

 analiza kosztów, należności i zobowiązań,  

 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,  

 ocena sprawozdania z działalności Spółki za 2011 r.,  

 ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2011 r.,  

 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r., 

 opiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego i Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki, 

 analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., 

 wyrażenie zgody na sprzedaż akcji  

 w sprawie: wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru 

oraz na ustalenie przez Zarząd kryteriów ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E 
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 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  

 w sprawie: przyjęcia regulaminu Zarządu Spółki   

 

Rada Nadzorcza  służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki 

wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady, oraz formułowała 

zalecenia i uwagi, które wraz z uchwałami znalazły odzwierciedlenie w protokołach z 

posiedzeń Rady Nadzorczej.  Zarząd, wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej  

niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane 

akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji. 

 

 

II.  SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZZ  WWYYNNIIKKÓÓWW  OOCCEENNYY  

SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIAA  FFIINNAANNSSOOWWEEGGOO  SSPPÓÓŁŁKKII  ZZAA  22001111  RROOKK,,  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIAA  ZZ  

DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  SSPPÓÓŁŁKKII  WW  22001111  RROOKKUU  OORRAAZZ  WWNNIIOOSSKKUU  WW  SSPPRRAAWWIIEE  

PPOOKKRRYYCCIIAA  SSTTRRAATTYY  ZZAA  22001111  RROOKK 

 

1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA  

FINANSOWEGO SPÓŁKI  ZA 2011  ROK 

 

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2011 (okres sprawozdawczy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.). 

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o. – zbadał 

sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Zdaniem audytora zbadane sprawozdanie finansowe Budostal-

5 S.A. za 2011 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne : 

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i 

finansowej Spółki na dzień 31.12.2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., 

- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami 

(polityką)  rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, 

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 

postanowieniami Statutu Spółki, 
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Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w 

rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 

ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.  

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, obejmuje 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans  sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów  

i  pasywów  zamyka się sumą  55.006.609,50 zł. 

 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., 

zamykający się stratą netto w wysokości 66.943.383,88 zł. 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 

grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.737.949,96 zł. 

 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 

2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.503.304,28 zł.  

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i 

opinię biegłego rewidenta. W wyniku badania stwierdzono, że: 

 sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawiera rzetelną i 

kompleksową relację  z działalności Spółki  w okresie sprawozdawczym. Wartości 

podane w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz  

znajdują potwierdzenie w opinii niezależnego biegłego rewidenta. 

 sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi 

przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie 

informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej za rok 2011.  

 

2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA Z 

DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI W 2011 ROKU. 

 

Działając na podstawie  art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 27 ust. 2 pkt b Statutu Spółki, Rada 

Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania z działalności Spółki za okres 

sprawozdawczy tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., sporządzonego przez Zarząd Spółki i  

dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu 
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są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi  w  sprawozdaniu finansowym.. Rada 

Nadzorcza uznaje opisane sprawozdanie jako prawidłowo odzwierciedlające stan rzeczywisty 

i przedstawiające sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym.  

 

 

3. OCENA  WNIOSKU  W  SPRAWIE  POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2011 ROK 

 

Działając na podstawie  art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 27 ust. 2 pkt b Statutu Spółki, Rada 

Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 

2011.  

 

 

IV.  WNIOSKI 

 

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - 

finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu 

finansowym, w sprawozdaniu z działalności Spółki oraz w raporcie i opinii audytora, tj. w 

dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 01 kwietnia 2011 r. 

Biorąc pod uwagę wyniki oceny  tych sprawozdań, jak również realizację czynności 

likwidacyjnych i całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonowała Spółka w 2011 r. - Rada 

Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budostal-5 S.A. o : 

 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 

 zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2011 r. 

 podjęcie uchwały podziale zysku za 2011 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu, 

 udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011  r. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały Nr 3/2011 

w dniu 01 kwietnia  2011 r. 

 

                  Rada Nadzorcza 

 

 

Kraków dn. 26 kwietnia 2012 r.  


