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Warszawa, 8 maja 2015 roku 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Nadzorczej „Paged” S.A. w 2014 roku, z uwzględnieniem  

pracy jej komitetów wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu  

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki  

 

Wstęp 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w celu zamieszczenia przez Zarząd Spółki  

na korporacyjnej stronie internetowej „Paged” S.A., a tym samym w celu wypełnienia 

obowiązku wynikającego z zasady nr II.1.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

 

1. Działalność Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz 

Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem „Paged” S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu 

do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 

trzyletnią wspólną kadencję. 

W okresie roku obrotowego 2014 Rada Nadzorcza działała w składzie 5-osobowym, który 

wynikał z liczby członków ustalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 

20 czerwca 2012 r. (uchwała nr 14). 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej 2012÷2014 zakończy się z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok.  

W okresie roku 2014 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

⇒ w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku 

- Edmund Mzyk – Przewodniczący, 

- Tomasz Wójcik – Wiceprzewodniczący, 

- Piotr Spaczyński – Członek, 

- Zofia Bielecka – Członek, 

- Grzegorz Kubica – Członek. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił 

się. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy, Zarząd „Paged” Spółki Akcyjnej, 

zobligowany był od tego dnia do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym 

zbiorze. 

W dniu 22 stycznia 2014 r. Zarząd „Paged” S.A. przekazał w formie raportu bieżącego (raport 

ładu korporacyjnego nr 1/2014) oświadczenie, dotyczące nie stosowania w sposób trwały 

niektórych postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym zasady 

nr III.2 oraz zasady nr III.6, które dotyczą niezależności członków Rady Nadzorczej. 

W 2014 r. Spółka nie przekazywała raportów ładu korporacyjnego o nie zastosowaniu 

(naruszeniu) zasad ładu korporacyjnego. 

Ze względu na powyższe, żadnego z członków Rady Nadzorczej nie można uznać 
za „członka niezależnego” w rozumieniu zasad dobrych praktyk, które obowiązywały  

w okresie 2014 r. Tym niemniej członkowie Rady Nadzorczej przy wypełnianiu swoich 

obowiązków kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki i ogółu akcjonariuszy 

oraz niezależnością opinii i sądów. 
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Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin działania Rady 

Nadzorczej „Paged” S.A. w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. Treść obecnie obowiązującego 

Regulaminu działania Rady Nadzorczej jest dostępna na korporacyjnej stronie internetowej 

Spółki pod adresem: http://www.inwestor.paged.pl/pl/regulaminy&fid=9EA31437 

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem działania RN członkowie Rady Nadzorczej 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W okresie 2014 roku funkcję Przewodniczącego pełnił Edmund Mzyk, zaś funkcję 
Wiceprzewodniczącego – Tomasz Wójcik. 

Zgodnie ze Statutem posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej 3 razy na rok. 

Wszystkie posiedzenia w 2014 r. zostały zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Żaden z członków Rady Nadzorczej ani Zarząd Spółki nie występował 

z żądaniem zwołania posiedzenia z jego inicjatywy. 

W okresie 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Łącznie podjęła 18 uchwał 

oznaczone numerami od 483/2014 do 500/2014, przy czym 3 uchwały zostały podjęte 

w trybie głosowania pisemnego bez odbywania posiedzenia. 

Na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej byli zapraszani członkowie Zarządu Spółki.  

Na podkreślenie zasługuje wysoka dyscyplina obecności członków Rady na posiedzeniach 

oraz przeważająca jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. 

Przewodniczący Rady utrzymywał stały kontakt roboczy z Zarządem Spółki, dzięki czemu 

mógł odpowiednio planować porządek obrad oraz częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. 

Najważniejszym obszarem zainteresowania Członków Rady Nadzorczej było śledzenie 

kondycji finansowej Spółki oraz Grupy Paged. Rada analizowała jednostkowe wyniki 

ekonomiczne „Paged” S.A. na tle zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu działalności 

oraz wyniki skonsolidowane. Prezentacja wyników oraz omówienie bieżącej sytuacji Spółki 

oraz spółek zależnych były stałym punktem porządku obrad wszystkich posiedzeń Rady 

Nadzorczej. Wszelkie rozbieżności względem planu oraz zdarzenia istotne z punktu widzenia 

Spółki i akcjonariuszy były na bieżąco szczegółowo wyjaśniane przez Zarząd. Zakres i forma 

przekazywanych informacji finansowych dawały pełny obraz sytuacji w Spółce. Rada miała 

możliwość porównywania poszczególnych danych z wielkościami planowanymi oraz  

z wykonaniem za analogiczny okres roku ubiegłego. 

Ponadto Rada Nadzorcza była zapoznawana z przebiegiem realizowanych przez Zarząd 

Spółki projektów, m.in. związanych z rozwojem Grupy Paged (inwestycje w spółkach 

segmentu sklejkowego), dywersyfikacją działalności (akwizycje), jak również 
restrukturyzacją spółek z Grupy Paged, podejmując decyzje należące do jej kompetencji – 

zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Rada Nadzorcza z uwagą śledziła przebieg i efekty 

działań z obszaru restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, realizowanych w Paged Meble 

S.A. pod bezpośrednim nadzorem Zarządu „Paged” S.A. Restrukturyzacja operacyjna 

dotyczyła wszystkich głównych obszarów działalności Spółki: produkcja, zaopatrzenie  

i logistyka, sprzedaż i marketing, projektowanie i rozwój produktów, zarządzanie majątkiem 

produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zarządzanie finansami, informatyka i telekomunikacja. 

Zrealizowane w 2013 r. i 2014 r. działania przyniosły wymierne efekty: za 2014 r. EBITDA 

wyniosła 6,2 mln zł, podczas gdy w roku poprzednim wyniosła 3,9 mln zł (wzrost o 59%), zaś 
zysk netto wyniósł 0,1 mln zł wobec straty netto w wysokości 2,5 mln zł rok wcześniej. 

Współpraca z Zarządem przebiegała w sposób poprawny i nie budzący zastrzeżeń. Rada 

Nadzorcza otrzymywała wyczerpujące informacje o sytuacji w Spółce i Grupie Paged, a także 

we wszystkich sprawach, będących przedmiotem jej zainteresowania. 



 

 3

2. Działalność komitetów Rady Nadzorczej 

W okresie 2014 r. w obrębie Rady Nadzorczej działał wyłącznie Komitet Audytu, który 

rozpoczął swoją działalność z dniem 25 czerwca 2013 r. 

W 2014 r. Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie, na którym została podjęta uchwała w sprawie 

rekomendacji wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdania Spółki za 

2014 r. 

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Edmund Mzyk. Pozostali członkowie 

Rady Nadzorczej pełnili funkcję członków Komitetu Audytu. 

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym wypełniał zadania wynikające z Regulaminu 

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Paged” S.A., a w szczególności: 

(i)  monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

(ii)  monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego 

oraz zarządzania ryzykiem, 

(iii)  monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 

(iv)  monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w 48 

ust. 2 Ustawy, 

(v)  rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. 

3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce dotychczas nie został wprowadzony formalny system 

kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, np. w postaci 

wyodrębnionych działów lub stanowisk pracy, regulaminów, procedur. Sytuacja ta wynika 

przede wszystkim z faktu, że Spółka zatrudnia kilkunastu pracowników i ma charakter spółki 

holdingowej, zaś działalność operacyjna jest prowadzona w jednostkach zależnych.  

Brak sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem nie 

oznacza, iż w okresie 2014 r. w Spółce nie były prowadzone działania z zakresu kontroli 

wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Działania takie były prowadzone, gdyż wynikały  

z zakresu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych organów, jednostek 

organizacyjnych i poszczególnych pracowników Spółki. Czynności kontrolne  

w szczególności były wykonywane – w oparciu o istniejące procedury - w należących  

do Oddziału składach handlowych prowadzonych przez zewnętrznych agentów, co 

zapewniało właściwy nadzór nad majątkiem trwałym i obrotowym Spółki. 

Spółka nie posiada działu audytu wewnętrznego. Funkcje kontrolne sprawuje Zarząd Spółki, 

który stale monitoruje sytuację, reaguje na zaistniałe wydarzenia, jak i podejmuje działania 

prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Tym samym, pomimo braku formalnego 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, że 

w okresie 2014 r. w Spółce były prowadzone działania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz 

zarządzania ryzykiem. 

Ryzyka istotne dla Spółki są identyfikowane przez Zarząd Spółki, po czym Zarząd uzgadnia 

zasady zarządzania każdym z rodzajów ryzyka. Zdaniem Zarządu Spółki, w 2014 r. nie 

pojawiły się nowe ryzyka istotne dla Spółki w stosunku do zidentyfikowanych w latach 

poprzednich. 

W ramach nałożonych przepisami prawa obowiązków Rada Nadzorcza prowadziła bieżący 

monitoring zarządzania ryzykiem występującym w Spółce, analizując pod tym kątem 

okresowe informacje Zarządu Spółki, prezentujące wyniki finansowe oraz sytuację w zakresie 
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produkcji i sprzedaży, jak również najważniejsze zdarzenia w Spółce oraz w spółkach  

z Grupy Paged. 

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki dostrzega potrzebę większego sformalizowania 

systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

aczkolwiek ze względu na charakter działalności (np. brak produkcji), liczbę zatrudnionych 

pracowników (poniżej 20 osób) oraz skalę własnej działalności, nie jest to zadanie 

priorytetowe. W większym stopniu różnego rodzaju ryzyka dotyczą spółek zależnych od 

„Paged” S.A. W pierwszej kolejności oba systemy powinny być wdrożone w spółkach z 

Grupy Paged, które prowadzą bardziej złożoną działalność, w tym działalność produkcyjną 
oraz współpracę z zagranicą (import/eksport). 

Rada Nadzorcza podkreśla, że w ostatnich latach nie wystąpiły żadne negatywne zdarzenia, 

które byłyby skutkiem braku sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz 

zarządzania ryzykiem. Również biegli rewidenci, którzy przeprowadzali badanie sprawozdań 

finansowych Spółki, nie podnosili, iż w dziedzinie kontroli wewnętrznej lub zarządzania 

ryzykiem występują jakiekolwiek nieprawidłowości.  

 

RADA NADZORCZA (podpisy członków): 

 

Edmund Mzyk  - Przewodniczący  ............................................... 

 

Tomasz Wójcik  - Wiceprzewodniczący ................................................ 

 

Piotr Spaczyński  - Członek   ................................................ 

 

Zofia Bielecka  - Członek   ................................................ 

 

Grzegorz Kubica  - Członek   ............................................... 


