Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2008 rok
I. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008,
podczas którego pracowała Rada Nadzorcza VII kadencji w następującym składzie:
1. Eugeniusz Małek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Nicole Richter

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Hermann Opferkuch

Członek Rady Nadzorczej

5. Andrzej Szwarc

Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami
Statutu spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady
Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i realizowali swoje zadania
zarówno poprzez odbyte posiedzenia jak również bezpośrednie kontakty i spotkania robocze z
Zarządem.
W roku 2008 Rada podejmowała działania, które dotyczyły przede wszystkim kwestii
związanych z dalszym rozwojem spółki w zakresie umacniania pozycji rynkowej. Głównym
celem było dalsze zwiększanie sprzedaży oraz poprawa jakości produktów.

W trakcie odbytych w roku 2008 posiedzeń omawiano m.in. takie zagadnienia jak:
- strategia dalszego rozwoju firmy, w tym kwestie związane z działalnością firmy
„ŁASOSZCZI” Spółka Akcyjna Otwarta z siedzibą w Iwano-Frankowsku na Ukrainie,
- wyniki osiągane w zakresie sprzedaży,
- ustanowienie fundacji „Wawel z rodziną”
- plany finansowe spółki,
- kampanie reklamowe,
- okresowa analiza sytuacji finansowej Spółki,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- ocena pracy i ustalanie premii dla członków Zarządu.

II. Ocena działalności Spółki.

W roku 2008 za najistotniejsze zadania jakie postawiono przed Zarządem Spółki uznano:
1) poprawa jakości produktów,
2) utrzymanie właściwej płynności finansowej,
3) optymalizacja stanu zatrudnienia w Spółce.

Na skutek podjętych działań realizacja wyznaczonych celów znalazła swoje odzwierciedlenie
w następujących dokonaniach:
1) Osiągnięto dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie 104,2 %.
2) W analizowanym okresie wypracowano dodatni wynik finansowy netto w kwocie 25.090
tys. zł.
3) W trakcie 2008 r. Spółka posiadała pełną zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań.
Należy uznać, iż wskaźniki płynności na 31.12.2008 r. osiągnęły zadowalający poziom
(wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,98, a wskaźnik płynności szybki 1,56).
4) Na 31.12. 2008 r. Spółka posiadała jedną czynną umowę kredytową tj.: kredyt w
rachunku bieżącym z maksymalnym limitem zadłużenia do 3 mln zł, przy czym saldo
zadłużenia na koniec roku wynosiło 1,6 mln zł.
Kredyt inwestycyjny, który był przeznaczony na sfinansowanie budowy nowego zakładu w
Dobczycach został ostatecznie spłacony w dniu 22.02.2008 r.
III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok 2008
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok 2008, na które składa
się w szczególności:
-

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 226.280.203,87 zł,

-

rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto
w kwocie 25.090.043,93 zł,

-

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008,
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.591.758,93zł,

-

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 443.254,77 zł,

-

dodatkowe informacje i objaśnienia,

wraz z raportem biegłego rewidenta Roedl Audit Sp. z o.o. z badania powyższych
dokumentów oraz opinię biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń do powyższych dokumentów.
Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie finansowe Wawel S.A. za rok 2008 sporządzone
zostało zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą o rachunkowości i zawiera
pełną i wyczerpującą relację z działalności Spółki w roku 2008.
Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskami Zarządu dotyczącymi przeznaczenia zysku
osiągniętego przez Spółkę w 2008 r. i Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu
odnośnie podziału kwoty wypracowanego zysku w następujący sposób:
- na kapitał zapasowy w kwocie 13.092.003,93 zł,
- na dywidendę 11.998.040,00 zł.

IV. Podsumowanie
Poprawne i zadowalające wyniki w zakresie sprzedaży, dodatni wynik finansowy i
właściwa struktura bilansowa mająca swoje odzwierciedlenie w wielkościach wskaźników
ekonomicznych pozwalają Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić działania Zarządu Spółki i
wnioskować o udzielenie pokwitowania Zarządowi Wawel S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz Małek

Ocena Rady Nadzorczej Wawel S.A. sytuacji Spółki w 2008 roku z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki (Część III, pkt 1, ppkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) –
projekt.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Wawel S.A. w 2008 roku, a wyniki finansowe
osiągnięte w roku 2008 uznaje za satysfakcjonujące.
Dokonując analizy porównawczej w latach 2007 – 2008 należy stwierdzić, iż wyniki
osiągnięte przez Spółkę w roku 2008 są lepsze od wyników za rok 2007.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, iż Spółka dokonała całkowitej, przedterminowej
spłaty kredytu inwestycyjnego, dzięki czemu Spółka w zasadzie nie posiada zadłużenia
kredytowego (poza kredytem w rachunku bieżącym).
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kontynuację procesu dalszych zmian w sferze
produktowej. Chodzi tu przede wszystkim o działania zmierzające do ograniczenia listy
asortymentowej w odniesieniu do produktów o niskim wolumenie sprzedaży, przy
jednoczesnym wspomaganiu i dalszym rozwijaniu wiodących produktów.
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki.
Na system kontroli wewnętrznej w Wawel S.A. składa się szeregu procedur i regulacji
wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje wewnętrzne, zakresy
obowiązków poszczególnych komórek i pracowników itp.).
Dodatkowo Zarząd Spółki osobiście angażuje się na poszczególnych etapach wewnętrznych
regulacji we właściwe funkcjonowanie całego systemu kontroli i na bieżąco monitoruje jego
funkcjonowanie.
W opinii Rady Nadzorczej system zarządzania ryzykiem w Wawel S.A. obejmuje wszystkie
istotne dla Spółki ryzyka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz Małek

Ocena pracy Rady Nadzorczej Wawel S.A. przygotowana zgodnie z Dobrymi
Praktykami Spółek Notowanych na GPW - projekt.
Zgodnie z częścią III, pkt 1, ppkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada
Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszom Wawel S.A. ocenę swojej pracy w roku
2008.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zarówno w trybie zwykłych posiedzeń jak i w
trybie obiegowym. Zawsze zachowywane było wymagane właściwymi przepisami kworum.
W całym, minionym okresie sprawozdawczym
poszczególni
Członkowie
Rady
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, na bieżąco omawiając i konsultując
poszczególne sprawy z zakresu działalności Spółki. Istotnym elementem bieżących
kontaktów Rady Nadzorczej z Zarządem jest fakt, że Przewodniczący Rady Nadzorczej jest
osobą pracującą na co dzień w siedzibie Spółki.
W skład Rady Nadzorczej Wawel S.A. wchodzi dwóch przedstawicieli głównego
akcjonariusza tj. firmy Hosta International AG, jeden Członek pracujący w Spółce oraz
dwóch Członków niezależnych, w tym Sekretarz Rady. W skład Rady Nadzorczej wchodzą
osoby bardzo dobrze znające branżę, w której działa Spółka i posiadają odpowiednie
kwalifikacje.
W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, których zadania i
funkcjonowanie opisuje Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego
2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)”(pkt III.8 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW).
Ponadto Rada nie wyodrębniła w swej strukturze komitet audytu, ale funkcję tę pełni Rada
Nadzorcza kolegialnie (pkt III.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW). Poza tym
funkcjonowanie Rady Nadzorczej Wawel S.A. spełnia wymagania wszystkich pozostałych,
stawianych przed nią zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
handlowych oraz postanowieniami Statutu spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz Małek

