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Działając zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” (cz. II, pkt 1.6 oraz cz. III, 

pkt 1.1) Rada Nadzorcza SEKO S.A. niniejszym przedkłada akcjonariuszom Spółki sprawozdanie 

z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu oraz ocenę sytuacji 

spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i oceny systemu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla Spółki: 

 

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu 

Audytu 

 

1. Skład Rady Nadzorczej 

 

Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco: 

- Bogdan Nogalski – Przewodniczący RN 

- Grażyna Zielińska – Wiceprzewodnicząca RN 

- Karolina Kustra – Sekretarz RN 

- Aleksandra Kustra – Członek RN 

- Danuta Kustra – Członek RN 

- Piotr Szymczak – Członek RN 

- Michał Hamadyk – Członek RN. 

 

W dniu 27 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. powołało wskazanych wyżej 

członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Do dnia 27 maja 2011 r. w skład Rady Nadzorczej 

Spółki wchodzili: Bogdan Nogalski, Grażyna Zielińska, Karolina Kustra, Aleksandra Kustra, 

Danuta Kustra oraz Piotr Szymczak. 

 

Po zakończeniu roku obrotowego 2011, w dniu 16 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie SEKO S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Konrada Wilandta. 

 

2. Działalność Rady Nadzorczej 

 

W 2011 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń (23 marca, 26 kwietnia, 27 maja, 28 września, 19 

grudnia). 

 

Na każdym z posiedzeń, Rada dokonywała analizy bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowo-

ekonomiczno-handlowo-organizacyjnej Spółki. Rada zajmowała się w okresie swojej kadencji 

przede wszystkim sprawami związanymi z rozwojem Spółki. Ponadto sprawowała nadzór nad 
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sprawami związanymi z działalnością bieżącą i jej finansowaniem. W ocenie Rady Nadzorczej 

materiały (sprawozdania, informacje, programy, plany itp.) opracowane i przekazane Radzie 

przez Zarząd były rzetelne i przekazywane terminowo. Na posiedzeniach Rady bieżąca sytuacja 

Spółki była przedstawiana przez Członków Zarządu.  

 

Poza wyżej wymienionymi pracami związanymi z bieżącą działalnością Spółki, przedmiotem 

posiedzeń Rady Nadzorczej w 2011 r. były m.in. następujące kwestie: 

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 

- ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010, 

- omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2010, 

- ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010 w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu, 

- ocena kandydatur na członków Zarządu Spółki i wybór członków Zarządu Spółki, 

- ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, 

- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 

2011 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 

 

Każde posiedzenie Rady Nadzorczej było protokołowane i zatwierdzane pod koniec każdego 

posiedzenia. Rada Nadzorcza w 2011 roku podjęła uchwały w następujących sprawach: 

- przyjęcia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2010, 

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, 

- przyjęcia wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2010, 

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za rok obrotowy i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2010, 

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2010, 

- powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 

- powołania Zarządu Spółki, 

- wynagrodzenia członków Zarządu, 

- wyboru biegłego rewidenta. 
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Uchwały były podejmowane w trybie głosowania na posiedzeniach. W 2011 r. Rada Nadzorcza 

nie podejmowała uchwał w trybie pisemnym, ani przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

 

3. Działalność Komitetu Audytu 

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu w 2011 r. było udzielanie wsparcia całej Radzie 

Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych i kontrolnych. W szczególności 

Komitet Audytu dokonał rekomendacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu 

sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 r. oraz badania sprawozdania finansowego 

Spółki za 2011 r. 

 

II. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i 

oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

 

1. Ocena sytuacji Spółki 

W 2011 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 108 652 tys. zł oraz poniosła 

stratę netto w wysokości 4 663 tys. zł. Aktywa razem Spółki na koniec 2011 r. wyniosły 96 468 

tys. zł. 

 

W opinii Rady Nadzorczej największy wpływ na słabe wyniki Spółki w 2011 r. miały czynniki 

zewnętrzne, niezależne od Spółki, a w szczególności wzrost cen surowców (ryb świeżych 

i mrożonych, opakowań, oleju).  

 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację w otoczeniu gospodarczym Spółki, Rada Nadzorcza 

pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki w 2011 r., w szczególności w zakresie płynności 

oraz zarządzania majątkiem obrotowym. Rada Nadzorcza z uznaniem ocenia zakończenie 

inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji w nowej 

części zakładu, a także działania Zarządu Spółki, których celem było pozyskiwanie 

dofinansowania do prowadzonych inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. 

 

Dzięki prowadzonym inwestycjom Spółka systematycznie podnosiła jakość oferowanych 

produktów. Do oferty handlowej zostały również wprowadzane nowe produkty. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia materiały (w tym różnego rodzaju sprawozdania i analizy) 

przekazywane Radzie przez Zarząd Spółki. Komunikacja Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą 



Sprawozdanie  z działalności Rady Nadzorczej SEKO SA 

 5 

przebiegała w 2011 r. w sposób bardzo dobry. Zarząd zapewnił również Radzie Nadzorczej 

odpowiednie warunki do wypełniania jej obowiązków. 

 

2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym 

dla Spółki 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest narażony na różnego rodzaju ryzyka, 

których źródłem może być zarówno jego otoczenie, jak też wewnętrzna struktura. Z kolei celem 

zarządzających jest właściwe i odpowiednio wczesne identyfikowanie tych ryzyk 

i podejmowanie działań zmierzających do ich neutralizacji. 

 

Spółka SEKO S.A. nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli 

wewnętrznej. Jednak w ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki trafnie identyfikuje pojawiające 

się czynniki ryzyka i podejmuje skuteczne działania, których celem jest ograniczenie 

negatywnych skutków związanych z tymi ryzykami. 

 

W Spółce funkcjonuje szereg procedur i regulacji wewnętrznych (m.in. procedury związane 

z normami ISO, regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników, 

zarządzenia Zarządu), których celem jest zapewnienie sprawnej działalności całej Spółki. 

W ocenie Rady Nadzorczej istniejące regulacje spełniają swoją funkcję i umożliwiają efektywne 

zarządzanie Spółką. 

 

W obszarze sprawozdawczości finansowej, Rada Nadzorcza potwierdza, iż rachunkowość Spółki 

w 2011 r. była prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny, a terminy przekazywania raportów 

okresowych zostały dochowane. 

 

Straszyn, dnia 16 maja 2012 r. 
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Podpisy członków Rady Nadzorczej: 

 

Bogdan Nogalski  ____________________________________________________ 

 

Grażyna Zielińska  ____________________________________________________ 

 

Aleksandra Kustra  ____________________________________________________ 

 

Karolina Kustra  ____________________________________________________ 

 

Danuta Kustra   ____________________________________________________ 

 

Piotr Szymczak  ____________________________________________________ 

 

Michał Hamadyk  ____________________________________________________ 

 

Konrad Wilandt  ____________________________________________________ 

 


