
SPRAWOZDANIE
z działalności

RADY NADZORCZEJ

Spólki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

z siedzibą w starachowicach

w tym:

z oceny sprawozdania finansowego Spólki Ża rok obrotowy 2012' sprawozdania Zarządu
z dzialalności w 2012 roku oraz wnioŚku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
Spółki za 2012 r.

Starachorłjce. 12 kwielnja 20l3 r
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1. Informacje ogólne

Zgodnie ze stafutem spółki Akcyjnęj ODLEWNIE PoLSK]E Rada Nadzorcza składa się z pięciu
Członków. Liczbę CzłoŃów Rad!'Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akciorrariuszy.
członkowie Rady Nadzorczej są powo\łvani i odvoływani przez walne Zgromadzenie. Kadencja
Rady tnva trz] lata.

w okresie od 01.0l'2012 r' do ]].]2.2012 r. Rada Nadzorcza działała
Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie spółki w dniLL 02.04'2010 r'
Nadzwyczajne Walne Zgromadzęnie Spółki powołało pięciu Członkó\'
trz}letnią kadencję'

w składzie powołanym plzez

Rady Nadzorczej na wspólną

w skład Rady zostaii powołani;

Pani Joanna Łączyńska suchodolska
Pan Kazimierz Kwiecień

Pan Tadeusz Ryszard Piela
Pani Józefa Famie]ec
Pan Roman Paweł Wrona

- Przewodnicąca Rady Nadzorczej
_ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
oraz Sekretarz Rady Nadzorczej

_ członek Rady Nadzorczej
_ cŻłonek Rady Nadzorczej
- Czlonek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożon)rmi oświadczeniami przez Członkólv Rady Nadzorczei, kry'terium nieŻależności
zgodnie z s 20 ust' 2b statutu społki spełniają następujący członkowie Rady:
- Pani Prof. Żw. dr hab' Józęfa Famie]ec
- Pan Prcl zrv. dr hab. Roman Wrona-

Kompetencje' organizacja i ŻasaĄ] działania Rady NadŻorczej są reguIowanę postanowieniami KSH.
statutu spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Prakt}k Spólek Notowanych na GPu
które zostĄ prłjęte do stosowania przeŻ spółkę.

Zgodnje z postanowieniani statutu i Regulaminu Rada NadzorcŻa sprawuje stały nadzóI nad
duiałalnością Spółki rve wsz1stkich duiedŻinaclr jej działalności, a w szczególności dokonuję ocenv
sprawozdań finansolr}ch. splawoudania Zarządu i wrrioskólł' Zarządn co do podziafu 4'sku lub
pokrycia straty za ubiegły rok obroto\łJ,oraz składa Walnęmu Zgromadzeniu coroczne pisemne
sprawozdanie z \łvn ikón' tej ocen)''

w dniu 3.09.2010 r' Nadzw}'czajne walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Radzie Nadzorczej
zadania Komitetu Aud}tu w związku Ż aft' 86 ust. 1i3 ustaw},z dnia 7-o5'2o09 t' o bie4bch
rewidenlclch i ich samorzqdzie, Podmiotąch uPrawnionych do bąclcnia sprmłozdań fiłlansowych oraz
o nadzorze publicnym(Dz' U' Nr 77 z dnia 22'05'2009 roku, poz' ó49).

Zgodnie z $ 15 ust' j Regulaminu Rady Nadzorczej SpoŁki do zadań Konitetu Audytu nalez\'w
sŻczególnościI
1) monitoroł'anie procesu spIawozdawczości finansowej Społki oraz wykon}Ąvanie cą'nlroścl re\\izji
finansowej. poprzez m'in. monitorowanie procesu przygotowania spn*,ozdań finanso\łych oraz
monitorowanie lzetelności informacji finansow},ch przedstawianych przez spółkę;

2) monitolowanie sk[tęczności systemów konkoli wewnętrznej' aud}.tu wę{nębŻnego, jeżeli został
powołany, oraz zarządzania ryzykien poprzez m'in' przegląd' przynajnrniej raz w roku procedur
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryl)-kiem w celu zapewnienia Żgodności Ż przepisarrri i
wewnętrznymi regLL]acjami, a także ocenę prŻestrzegania zasad zarządzania ryłkiem
przędstawianię rekomęndacji w tym zakesie;
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3) monitorowanie \łf]kon}.v''ania czymości rewizji linanso*,ej poprzez m.in. monitorowanie
niezależlości audytora *, odniesięniu do wykony1vanych przez niego badań oraz omawiar]ic z
audltorem przebiegu procesu audltu;

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta ipodniotu uprawnionego do badania spra\łozdari
finansorych.

Zadania Komitefu Audytu, Rada wykonuje obok dorychcŻasowych ful*cji nadzorczych' Dla celów
pżejrzystości podejmowan-vch przez Radę Nadzorczą działań, Regulamin Rady został uzupełniony o
kwestie technicme wskazujące i doprecyzowujące. kied1' Rada Nadzorcza działa \''ykonuj4c zadania
Komitetu Audytu.

Kr}terium niezaleiności i kompeterrcji w dziedzinie rachunko*,ości j finansó*,spełnia Pani Prof' zw'
dI hab. Józela Famie]ec'

Rada Nadzorcza ocenia, iż kwalifikacje członków Radv NadzorcŻej zapewniają prawidłowę
\łykonywanie zadań Rady wynikających z obo*,iązujących pżepisów.

W dniu 07'05'2012 r' Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyinej oDLEWNIE PoLSKIE
udzie]iło abso]utorjum wsz}-stkim członkom Rady NadŻorczej Spółki| Pani Joannie Łącz}ńskiej-
Suchodolskiei - Przewodniczącej Rady Nadzorczej , Panu Kazimierzowi Kwietnio\łi
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, seketarzowi Rady Nadzorczej, Pani Józe1ie lamielęc _
Ćzłonko*,i Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszotvi Pięli Członkowi Rady NadŻorczej i Pa11u Romanowi
Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej, z uTkonania przez nich oborviązkó[' za okres od dnia
01.01.201 1 r. do 31.12.2011 r.

W 20]2 r. Zarząd Spółki dŻiałał w składzie powołan}rn przez Radę Nadzorczą w dniu 01'04.2010 r'
na wspólną ffŻyletrrią kadencję' w skład Zarządu zostali polł'ołani:
_ Pan Zbigniew Rondudą któremu Rada po*,ięrzyła lunkcję Prezesa Zarządu'
_ Pan Leszek walczyk, któlęmu Rada powierr]"ła lunkcję Wiceprezesa Zarządu,
_ Pan Ryszard Pisarski. którenu Rada polł'ierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

2. Działalność Rłdy Nadzorczej

w sr'ojej pracy Rada Nadzorcza kierowała się pżepisani zawaĄłni w Kodeksie Społek
Handlowych, postanowieniani statutu Spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLSKIE. Żasadani Dobrych
Prakq'k spółek Notowanych na GPW oraz uchwalonym pżez siebie Ręgu]anirrem Rady Nadzorczej
zgodnie z $ 26 !Lst. 2 Statufu spółki'
Zgodnie z uregulorvaniami wynikającymi z po\\.]-ższych dokumentó$' Rada NadŻorcza sp6ło*,ała
stĄ nadŻór nad działa]nością Spółki we rvsz}stkich obszalach objętych planem działalności Spółki na
2012 t.

w okesie spla\łozdawczym tj' od 01.01'20] 2 r' do 31.12'20l2 r- Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzęń
stacjonamych' $szystkie protokołowane. Podięto lącznie ]8 Uchwa] $ sprasach naiezących do jej
konpetencji, w b,m pięć Uchwał \ł'trybie głosowania pisemnego, zgodnie z $ 24 ust' 2 statutu spółki'
Z głosorvania pisemnego nad Uch\|'ałami zostały sporządzonę protokoł'

W ce]u przedstawienia infonnacji i wyjaśnień do tematór\, objęt-vch programem poszczególnych
posiedzeń, na posiedzenia Rady Nadzorczei zaplasŻany był Zażąd spółki Akcyjnej ODLEWNIE
PoLsK]E oraz osoby merytorycznie związanę z omawianymi zagadnieniam;' w tym również
przedstawiciele Audytora dokonującęgo badania spra\łozdań finalsowych spółki.przeosmw1clele Auoy1ora ooKonuJącęgo oaoanla spra\łozoan |nalsowych społk1. 

/"
Rada spmwowała funkcje kontrolno-naduorcze Żgodnie z uregulowaniami prasllo-zarządcz1fi//n
SzczegóJne pozycje uprawnieli Rady stanowjły działania dot1czące: // ?
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- głównych celów i polityki strategicznej Spółki
- doradŻwa i akceptacii przędsięwŻięć wraz z ich rozlicŻaniem
- oceny i akceptacji ważnych dęcyzji finansowych i działań związan}'ch u perspekb.w4 rozwojujak

np' prcjek1ów bada$czych, celowych itp' omz technologii innowacyjnych
- typowania Żagadnień z zakesu sprarv qr'magających zgody Rady
- usta]ania. rewizji i wprowadzania Żmialw schemacie olganizacyjnyn i regu]aminie spółki
- oceny i aprobary pożądanych zmian w stanie posiadania spółki, w jęj poziomie no\\ocŻesnoscl

oraz innowacyiności.

Rada Nadzorcza rv ramach rłypełniania zadań Komitefu Aud}tu dokolł!łała na bieźąco analił
zagadnjęń zdefiliowanych w s 15 !Lst. ] Regulaminu Rady NadŻorczej spółki.

Ponadto, w ramach spra\ł'owanego nadzofu nad działalnością Spółki, Rada Nadzo.cza ze szczególną
uwagą monitorowała działania Zarządll z:wiązane z prowadzonym procese lestrukturyzacji
ekonomiczno - finansowej spółki .

W ramach rłykonywania s$ych czynności Rada Nadzorcza w 2012 r' podjęła szereg uchwał
dob czących między innymi:
- zaopinio\\,ania sprawozdania finansowego Spółki za rok obroto*1' 201 1

.zaopiniowaniasprawÓzdal\iaZarządnzdziałalnościspółki\\'rokuobrotowym201]'

- zaopjniowania wniosku Zarządu dotyozącego sposoblL podziału zysku za rok oblotowy 20 l l

- \\TraŻenia opinii odnośnie spraw będących pżedmiotem walnych ZgromadŻeli'
- ustalenia Żasad \łynagradzania członkó\ł Zarządu,
- zatrvierdzenia,.Planu dŻiałalności spółki na 2013 r."'
- wyra]żenia zgody na zaciągnięcię kred}tu bankowego,

- w},rażenia zgody na odnowienie ked}'tów banko\łYch,
- wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansoFych Społki za 20I2 r'

Szczegółowy WykaŻ uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2012 r' stanorłi zalącznIk do
Sprarvozdania Rady Nadzorczej.

3. ocena syst€mu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzyki€m istotnym dla spółki

Zgodnie z postanowieniami Statutu, w spółce działa system kontroli wewnętrznej sprawujący kontrolę
nad legalnością i prarvidłowością działalności prcwadzonej przez spółkę oraz rzete]nością składa1łch
spraivozdań.

celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przycąniających się
do zapewnienia skuteczności iefekt]łvności dzia1ania Spólki' wiał'godności sprarvozda*,czości
firransowej i zgodności działania spółki z plŻepisami plawa i regu1acjami wervnętrznyrrri'
system kontroli wewnętrznej obejmuje rnechanizmy kontro]i ryłka' badanie zgodności działania
Spółki z prŻepisami prawa i regulacjami węwnętrznymi oraz audlt we$nętrzny'

Kontrola we$rnętrzna i aud)t węwnętrzny w Spółce jest bezpośrednio \łykon}1any plzęz Zarząd
spółki. Ponadto kontro]a funkcjonalna sprawowana jest przez każdęgo pracownika spółki oraz
dodatkowo przezjego bezpośrcdniego zwierzchnika i osoby z nim współpmcuiące.

Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza, w tym rórvnież kolegialnie u"'lkonuj4ca
funkcje Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów ryZyk
systemarycznych należy zalicłć ryz-vka:

systematlcznych i specyficznych.

- koniunktLLry gospodarczej na ryŃach krajorł1ch i zagranicznych,
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- s}.tuacji makroekonomiczne.j kaju' w t'm| poziomu stóp procentow)rchż polit}ki podatkowej
pali\rsa.;nllacji. /mian} lur.ó$ \ a lul.

- zmiarry przepisów pra\łn},ch j ich interpretacji

wśród głównych ry4'k specyficznych podlegających okreso'iłrfln pżeglądom pruez Radę NadzorcŻą
należy $,ymienić ryzyka: '

_ otoczeniakonkufęncyjnego'

' wzlostu cen surowców'

- uzaleźnienia od głó\{nych dostawców,

' utraty zdolności kred)'towej'

_ niew}.lviązania się przez spółkę z zawartego Układu Sądowego.

_ awarii przemysłowej' odpowiedzialności za produkty i rrieodpowiedniego oszacowalia ry4'k
objętych ubezpiecueniem'

- s}'tuacji klientów spółki.

- nie\\Tkorzystaniamocyprodukcyjnych.
_ naruszenia 1ł}1llogów ochrony środowiska,

- \łystąpienia sporu zbiorowego i strajków.

- ulraq LadĄ /ar/ąd?aJącej ikadry kierort_iczej.

_ realizacji pĄektów dofinansowanych z lunduszy Unii Europejskiej'

_ naruszenia beŻpieczeństwa i higieny pracy.

Rada Nadzorcza poz}t}.!V'nie ocenia działanie systemu zarządzania ryzykiem rv Spółce'

4. wybór podmiotu do badanił Śprarvozdania litransow€go

w dniu 27 czerwca 20]2 r działając na mocy $ 22 ust' 2 pkt 6) statutu Spółki Rada podjęła uchrvałę
Nr ]]/20]2 w sprawie wyboru biegłe8o lewidenta' Do przeprcwadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki Akcyjnej oDLEwNtE PoLSKIE za 2012 r' orŁ przeglądu spmwozdania
finansorvego Spółki za l póhocze 2012 I. \lyblana Żostala spółka AUXILIUM AUDYT Barbara
szmurło, Jadwiga Faron spółka Komandytowa z siedzibą 31-56'{ Krakó*,, Ai. Pokoju 84, wpisana na
]istę podmiotó\ł' uprawnionych do badania sprawozdań fina so*.Vch prowadzoną przez Krajo*,ą Izbę
BiegĘch Rewidentów pod numerem 3436' AUX]LIUM AUDYT Balbara szmurło, Jadwiga Farcn
spółka Komand}torva z siedzibą w KJako\Ą'ie przeprowadzała badanie Sprawozdania finansowego za
]ata 2009 - 20] 1 i przegląd sprarvozdania finansowego za I pó] rocze w latach 2009 ' 20 1 l . wyboru
podmiofu uprawnionego do badania sprawozdania Rada Nadzotcza dokonała zgodnie z
obo\\ iąŻujac} mi les netrzn1mi Jregulouaniami i pr,/epi.dm:.

w dniu 2.04.2013 r. społka została poinformowana' że z dniem 26'0J'2013 .. nastąpi]a zmia]]a llazw]'
i adresu Spółki Arrxilirrm Aud}t Barbala Szmurło' Jadwiga Faron spółka komand}'towa z siedzibą \ł
Klakowie (3l-564)' AI. Pokoju 84 na Auxilium Aud}t sp' z o'o' sp- K. z siedzibą w Krako$,ie (31-
523) ul. Moniuszki 50.
Zgodnie z oświadcŻe iern złożonym spółce zmiany mają charakier lonlalny i organizac)Jn)
będą mieć wpĘrvu na zakes ijakość świadczonych usłxg' Na tę okolicziośó został podpisany w
02.04'2013 r' Aneks NI 1 do Umo\łT Nr '112013 z dnja 02'07.2012 r. zawartej pomiędzy Spółką
Auxilium Audyt Barbara szmurło, Jadwiga Faron sp. K.
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5. oc€na sprawoŻdani:r finansowego Spółki AkcyjnĆj oDLEWNIE PoLSKIE za 2012 r.

Rada Nadzorcza Żapoznała się Że sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym pfzez Zarząd
spółki za okres od 0] '01.20] 2 r' do 3 ] ' 12.2012 r' oraz z opinią i raportem spółki Ąuxilium Aud}'t sp'
Z o'o' sp. K' z siedzibą w Krakowie, ul' Moniuszki 50. badającej sprawozdanie finansowe Spółki
Akcyjnej oDLEWNIE PoLSK]E za rok obroto$y 2012 i obejmLriąc1m:

1) $prowaduenie do sprarvozdania finanso*,ego:

2) bilans sporządzony na dŻieli 31'12'2012 rokrr, kóry po stronie akłwów i pas},rvórv zamyka
się sunlą 73 86l 840.64 zł (siedemdziesiąt tu}' miliony osięmset su eśćdŻies iąt jeden tysięcy
osiemset cŻedzieści złob/ch i sześódziesiąt cźery grosue)'

3') rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01'01'20l2 roku do 31' 12 20l2 roku \łykazujący
zysk netto w wysokośc; 515I6I'7'4I zł (pięó milionórv sto pięćdziesiąt jeden lvsięcy
sześćset siedemnaście Żłołch i cŹerdzięśc i j eden groszy),

4) zestawier]ie zmian w kapitale (tunduszu) własnym za rok obrctowy od 01.01'2012 roku do
31.12'2012 roku \qkazujące \lzrost kapitału własnego o k$otę 515] 693.06 z1 (pięć
mitionów sto pięćdziesiątjedęn B5ięcy sześćset dziewięÓdziesiąt trzy złote i sześ( gros4 ),

5) rachrmek prŻepływó* pieniężnych za rok obloto\ł)' od 01.01'2012 roku do 3 ] ' ]2.2012 roku
wykazujący zwiększenie stanu śIodków pieniężnych o kwotę 952 208.20 zł (dziewięćset
pięćdziesiąt dwa q]siące dwieście osiem złotych i d\ł'adzieścia sroszy),

6) dodatko*,e informacje i objaśnienia'

Rada Nadzorcza, uwzględnia.jąc opinię i rapoń sporządzone przez biegłego re\łidenta' dokonała
poz't!'\łnej oceny sprawozdania finansowego stwjerdzając, że przedłożone spraB'ozdanie finansowe
spółki za rok oblotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak ró$'rrież ze
stanem fakq/cznym oraz zgodnie Ż wymaganiami Usta$y o rachunkowości.

Rada Nadzorcza lekomenduje zat\\,ieldzenie sprawozdania finansowego przez Zrł1czajne Walne
Zgromadzenie.

6. oc€na sprarvoŻdani^ zarządl z dzia.la'lności spóIki rY Toku obfotolĘ'm 2012

Rada Nadzorcza poz-.Vt''\łnie ocenia sprawozdanię Zaftądu z dzialall.ości Spółki rr 2012 r' i
rekomenduj e j ego przyjęcie przez Zw}czajne walne Zgromadzenie'

7. oc€na wnioŚku Zarządu w sprawie podziału zyŚku netto za rok obroto\rY 2012

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny przedstawionego przez zaftąd Spółki wniosku
dorycŻącego propołcji podziah zysku netto spółki zd 201Ż r. Rada Nadzorcza poŻyt] \\ nię opiniuję
\u1iosek i rekomendujejego przyięcie przez Zwyczajne Wa]ne Zgromadzenię'

8. wnioŚki końcowe

Rada Nadzorcza *,nioskuje do Z\\Tczajnego Walnęgo ZgromadŻenia o:
1) Żatwieldzenie Sprawozdania finansorvego Spółki Akc1jnej oDLEWNIE PoLsKIE

Starachowicach za rok obroto$"'! 2012,
2) Żativierdzenie Spra*,ozdania Zarządu z duiałalności Spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsK]E

Starachowicach w roku obrctowym 20I2,
3) Żatwierdzenie *,niosklL Zarządu dotyczącego plueŻnaczenia zysku netto za rok oblotowv 2012

pokrycie straty z lat ubiegł1ch.

Rada wnosi do Zwyczajnęgo walnęgo Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE PoLsK]E Z siedzibą
obowiązków w 20I2 roku, tj':

o udzielenię abcolulortlm , ,,lo,lr"- zartadr,//
\! \rdrachosicach z wlkor.nia eoc/ nt/f
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_ Panu Zbigniewowi Rondudzie PrezesowiZarząduzaokręsod01'0l.20]2I.do3l'12.2012r-
_ Panu Leszkowi Walczykowi- Wiceplezesowi Zarządu za okes od 0].01'2012I- do 31.12'20 l2 r.

_ Panu Ryszardowi Pisarskiemu _ Wiceprezesowi Zarądu ua okrcs od 01.01'2012 r' do 31.12'2012
r,

Rada NadŻorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrea]izowała postawione przęd nią cele
wynikające z obowiązu.jących pżępisó{ pm\\a' Mając na uwadue po\łyższe' przedkładając niniejsze
Spmwozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o Ldzie]enie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
Akcyjnej oDLEWNIE PoLSKIE z siedzibą w starachowicach z wykonania przez nich obowiązkó\!
w 2012 r., tj.:

' Pani Joa lie ŁącŻyriskiej-suchodo]skiej Przewodniczącej Rady NadŻorczęj za okres od
0l.01.2012 r. do I l.l2.2012 r.

_ Panu KaŻimierzowi Kwiętniowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej' Seketarzowi Radv
Nadzorczej za okes od 01.01.2012 r. do 31.I2.2012 r.

- Panu TadeuszowiPieli - człoŃowi Rady Nadzorczej za okes od 01.01.20 i2 r' do 31. ] 2.20] 2I.
- Pani JóŻefie Famie]ec - członkowi Rady Nadzorczej za okes od 0].01'2012 r' do 31.12'20] 2 r.

- Panu Rornanowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej zaokesod0].01'20]2r'do31'12-2o]2

stosownie do zasady II'1. dokumentu ..Dobrc Prakq'ki SpóŁek Noto*,anych na GPw' niniejsze
Sprawozdanie z działalności RadyNadzorczej zostanie przekazanę do publicŻnęj wiadollrosci'

Niniejsze Spra*ozdanie zostało lozpatrzone i prąjęte w drodze uchwały na posiedzęniu Rady
Naduorczej w dniu ]2.04.20]3 r. celem przedłożerria Z\łvczajnernu walnemu Zgromadzeniu
ODLEWNI POLSK]CH S,A.
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Przewodnicząca Rady Nadzorczej

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Seketarz Rady Nadzorczej

Człolrek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

RĄDA NADZoRCZA

Joanna Łączvńska-Suchodolska

Kazimierz Kwiecień

'C

7-ł'-, -eł-,,
Józefa Famielec

TadeusŻ Piela

Członek Radv Nadzorczei Ronan Wrona Ćt tc


