Sprawozdanie Rady Nadzorczej
PartnerBud Spółka Akcyjna
z siedzib w Fugasówce z działalno ci Rady
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
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SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
W R O K U O B R O T O W Y M 2019
Na d ie 1 styc nia 2019 roku sk ad osobowy Rady Nad orc ej pre entowa si nast puj co:
Wies aw Cholewa - Pr ewodnic cy Rady Nad orc ej,
Andr ej Wuc y ski - Wicepr ewodnic cy Rady Nad orc ej,
Artur Olejnik - C onek Rady Nad orc ej,
Wojciech W jcik - C onek Rady Nad orc ej,
Francis ek Ko od iej - C onek Rady Nadzorczej.

W dniu 25 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podj ło uchwały, na
mocy których do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Michał Feist i Leszek Kołodziej.
W dniu 28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podj ła uchwał o powierzeniu funkcji
Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Wojciechowi Wójcikowi.
W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podj ła uchwał o odwołaniu z funkcji
Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Wojciecha Wójcika.
W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podj ła uchwał o powierzeniu funkcji
Sekretarza Rady Nadzorczej Wojciechowi Wójcikowi.
W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Wiesława Cholew do
pełnienia funkcji Przewodnicz cego Rady Nadzorczej.
W dniu 22 pa dziernika 2019 roku do Spółki wpłyn ła rezygnacja Wojciecha Wójcika z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja została okre lona jako skuteczna na
moment otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzie
25 pa dziernika 2019 roku.
W dniu 25 pa dziernika 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podj ło
uchwał , na mocy której do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki została
powołana Katarzyna Kulesza.
W dniu 4 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podj ła uchwał z moc obowi zuj c
od 5 listopada 2019 roku w sprawie odwołania Wiesława Cholewy z pełnienia stanowiska
Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał w sprawie powołania Michała Feista
do pełnienia funkcji Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki.
Na dzie 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał si nast puj co:
Michał Feist
Andrzej Wuczy ski
Franciszek Kołodziej
Artur Olejnik
Leszek Kołodziej
Katarzyna Kulesza
Wiesław Cholewa

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do pełnienia funkcji Członka Zarz du

Na d ie pr yj cia sprawo dania Rady Nad orc ej Sp ki d ia alno ci Rady w roku obrotowym 2019
sk ad osobowy Rady Nad orc ej pre entuje si nast puj co:

Wiesław Cholewa
Andrzej Wuczy ski
Franciszek Kołodziej

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
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Artur Olejnik
Leszek Kołodziej
Katarzyna Kulesza

Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w Sp ce funkcjonowa Komitet Audytu,
kt rego c onkowie w osobach: Artur Olejnik (Pr ewodnic cy), Wojciech W jcik (do 25 pa d iernika),
Wies aw Cholewa (do 7 lutego oraz od 25 do 28 marca), Micha Feist (w okresie od 28 marca do 25
pa d iernika), Katarzyna Kulesza (od dnia 25 pa d iernika) ostali powo ani pr e Rad Nad orc
spo r d c onk w Rady Nad orc ej.

TERMINY POSIEDZE

RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ORAZ SPRAWY OBJ TE

PORZ DKAMI OBRAD TYCH POSIEDZE

W roku obrotowym 2019 odby o si dwana cie posied e Rady Nad orc ej Sp ki:
W 2019 roku Rada Nad orc a odby a 15 (pi tna cie) posied e w dniach: (1) 7 lutego 2019 r., (2) 28
marca 2019 r.,(3) 9 kwietnia 2019 r. (4) 29 kwietnia 2019 r., (5) 10 czerwca 2019 r., (6) 28 czerwca
2019 r., (7) 16 lipca 2019 r., (8) 13 sierpnia 2019 roku, (9) 2 wr e nia 2019 r., (10) 18 wr e nia 2019
roku, (11) 4 pa d iernika 2019 r., (12) 10 pa d iernika 2019 r., (13) 25 pa d iernika 2019 roku, (14)
4 listopada 2019 roku, (15) 5 grudnia 2019 roku ora podj a nast puj ce uchwa y:
Data

Przedmiot uchwały

Tryb

Nr uchwały
1/2019

w sprawie alece
Rady Nad orc ej do
nie b dnych d ia a pr e Zar d AWBUD

2/2019

w sprawie polecenia Komitetowi Audytu wr cenia si do
Zar du AWBUD
daniem udost pnienia okre lonych
informacji
akresu ksi gowo ci, finans w, audytu
wewn tr nego i ar d ania ry ykiem
posiedzenie

07.02.2019 r.

3/2019

w sprawie upowa nienia c onka Rady Nad orc ej do
uczestnictwa w audycie prowadzonym przez Questa sp. z
o.o. sp. k. i dania od AWBUD dokument w w imieniu Rady
Nadzorczej
posiedzenie

07.02.2019 r.

4/2019

w sprawie oddelegowania c onka Rady Nad orc ej do
c asowego pe nienia obowi k w C onka Zar du
posiedzenie

07.02.2019 r.

5/2019

w sprawie pr y nania wynagrod enia tytu u c asowego
oddelegowania c onka Rady Nad orc ej do pe nienia
obowi k w C onka Zar du
posiedzenie

07.02.2019 r.

6/2019

w sprawie wyra enia na aci gni cie obowi ania

posiedzenie

07.02.2019 r.

7/2019

w sprawie powo ania C onka Zar du (Darius a Hered )

posiedzenie

07.02.2019 r.
28.03.2019 r.

8/2019
7/2019

w sprawie ustalenia warunk w i wysoko ci wynagrod enia
C onka Zar du
posiedzenie
w sprawie ustalenia sk adu Komitetu Audytu (Wies aw posiedzenie
Cholewa)

07.02.2019 r.

07.02.2019 r.

dokonania

posiedzenie
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28.03.2019 r.

8/2019

28.03.2019 r.

9/2019

28.03.2019 r.

10/2019

28.03.2019 r.

11/2019

28.03.2019 r.

12/2019

posiedzenie
w sprawie ustalenia sk adu Komitetu Audytu (Micha Feist)
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia posiedzenie
sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019
posiedzenie
w sprawie odwo ania Pr ewodnic cego Rady Nad orc ej
posiedzenie
w sprawie wyboru Pr ewodnic cego Rady Nadzorczej

28.03.2019 r.
09.04.2019 r.

13/2019
14/2019

w sprawie oddelegowania c onka Rady Nad orc ej do
c asowego pe nienia obowi k w C onka Zar du
w sprawie pr y nania wynagrod enia tytu u c asowego
oddelegowania c onka Rady Nad orc ej do pe nienia
obowi k w C onka Zar du

posiedzenie

posiedzenie
posiedzenie

w sprawie rekomendowania Zar dowi Sp ki anali y stanu
wier ytelno ci ora be w gl dnego ich eg ekwowania
09.04.2019 r.

15/2019

posiedzenie
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do pr edstawienia
na posied eniu Rady Nad orc ej raport w ko cowych
Questa sp. o. o.o. sp. k. ora bieg ego rewidenta W. C y a
dotyc cych pr egl du danych finansowych i operacyjnych
sp ki a lata 2016 i 2017 roku

09.04.2019 r.

16/2019

29.04.2019 r.

17/2019

29.04.2019 r.

18/2019

w sprawie oddelegowania Pr ewodnic cego Rady
Nad orc ej Wojciecha W jcika do samod ielnego
wykonywania c ynno ci nad orc ych w obs ar e finans w
Sp ki

posiedzenie

posiedzenie
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji Serii B1
posiedzenie
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do pr edstawienia
na posied eniu Rady Nad orc ej tre ci umowy Questa sp.
o.o. sp. k. wraz z aneksami

29.04.2019 r.

19/2019

10.06.2019 r.

20/2019

10.06.2019 r.

21/2019

10.06.2019 r.

22/2019

10.06.2019 r.

23/2019

10.06.2019 r.

24/2019

posiedzenie
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do pr edstawienia
na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji
w sprawie oceny sprawo dania Zar du d ia alno ci Sp ki posiedzenie
za rok obrotowy 2018 roku
w sprawie oceny sprawo dania Zar du d ia alno ci Grupy posiedzenie
Kapita owej a rok obrotowy 2018 roku
posiedzenie
w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018 w akresie jego godno ci
ksi gami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
posiedzenie
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Sp ki a rok obrotowy 2018
d ia alno ci
Sp ki a rok obrotowy 2018 roku w akresie jego godno ci
ksi gami i dokumentami, jak i e stanem faktyc nym
w sprawie aopiniowania propo ycji Zar du dotyc cej posiedzenie
pokrycia strat za rok obrotowy 2018 roku
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10.06.2019 r.

25/2019

10.06.2019 r.

26/2019

10.06.2019 r.

27/2019

10.06.2019 r.

28/2019

10.06.2019 r.

29/2019

10.06.2019 r.

30/2019

10.06.2019 r.

31/2019

w sprawie przedstawienia
stanowiska Rady Nadzorczej

10.06.2019 r.

32/2019

10.06.2019 r.

33/2019

w sprawie pr yj cia sprawo dania Rady Nad orc ej Sp ki posiedzenie
d ia alno ci Rady w roku obrotowym 2018 roku
w sprawie pr yj cia sprawo dania d ia alno ci Komitetu posiedzenie

10.06.2019 r.

34/2019

10.06.2019 r.

35/2019

28.06.2019 r.

36/2019

28.06.2019 r.

37/2019

28.06.2019 r.

38/2019

w sprawie ud ielenia absolutorium (Micha Wuc y ski)

posiedzenie
posiedzenie

w sprawie ud ielenia absolutorium (Arkadius Wierci ski)
posiedzenie
w sprawie udzielenia absolutorium (Jacek Zwiech)
posiedzenie
w sprawie udzielenia absolutorium (Mariusz Kolwas)
posiedzenie
w sprawie udzielenia absolutorium (Robert Kasprzak)
posiedzenie
w sprawie ud ielenia absolutorium (Aneta Bi kiewic )
Walnemu

Zgromadzeniu posiedzenie

Audytu
posiedzenie
w sprawie stanowiska Rady Nadzorczej
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu posiedzenie
Sp ki
posiedzenie
w sprawie udzielenia absolutorium (Micha Wuc y ski)
posiedzenie
w sprawie ud ielenia absolutorium (Arkadius Wierci ski)
posiedzenie
w sprawie udzielenia absolutorium (Robert Kasprzak)
28.06.2019 r.

39/2019

w sprawie przedstawienia
stanowiska Rady Nadzorczej

28.06.2019 r.

40/2019

28.06.2019 r.

41/2019

w sprawie odwo ania Pr ewodnic cego Rady Nad orc ej posiedzenie
(Wojciech W jcik)
w sprawie wyboru Pr ewodnic cego Rady Nadzorczej posiedzenie

28.06.2019 r.

42/2019

28.06.2019 r.

43/2019

28.06.2019 r.

44/2019

16.07.2019 r.

45/2019

Walnemu

Zgromadzeniu posiedzenie

(Wies aw Cholewa)

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej (Wojciech posiedzenie
W jcik)
posiedzenie
w sprawie wysoko ci wynagrod enia Pre esa Zar du
posiedzenie
w sprawie wysoko ci wynagrod enia Wicepre esa Zar du
Pr y
u yciu
rodk w
be po rednie
go
porozumiewa
nia
si na
odleg o
W sprawie rekomendacji
spor d enia opinii

Zar dowi

Sp ki

lecenia
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13.08.2019 r.

46/2019

13.08.2019 r.

47/2019

13.08.2019 r.

48/2019

w sprawie rekomendacji Zar dowi lecenia dals ych prac posiedzenie
w wi ku e spor d on Opini eksperck
w sprawie rekomendacji Zar dowi Sp ki prowad enia posiedzenie
s ers ej polityki medialnej Sp ki

posiedzenie
w sprawie rekomendacji Zar dowi pr ygotowania ora
o enia
g os enia do Polskiej Agencji Nad oru
Audytowego

13.08.2019 r.

49/2019

02.09.2019 r.

50/2019

w sprawie doprecy owania tre ci uchwa y Rady Nad orc ej
nr 13/2019 z 28.03.2019 w prawie przyznania
wynagrod enia tytu u c asowego oddelegowania c onka
Rady Nad orc ej do pe nienia obowi k w C onka Zar du

w sprawie rekomendacji Zar dowi Sp ki wyst pienia
awe waniem do pr by ugodowej

18.09.2019 r.

51/2019

18.09.2019 r.

52/2019

18.09.2019 r.

53/2019

18.09.2019 r.

54/2019

w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do odpowied i na
pytanie, c y informacje, dokumenty i ws elkie okolic no ci
, o kt rych mowa w pkt 6) 18) obj tych por dkiem obrad
RN w dniu 18.09.2019 s lub by y albo te mog by w
pr ys o ci obj te sporem Sp ki Andr ejem Wuc y skim
b d Micha em Wuc y skim i c y w wi ku tym istnieje
ry yko (nawet potencjalne), e w ra ie ich ujawnienia
ostan wykor ystane pr e nich w spos b spr ec ny
interesem Sp ki

55/2019

18.09.2019 r.

56/2019

Przy
u yciu
rodk w
be po rednie
go
porozumiewa
nia
si na
odleg o
posiedzenie

w sprawie rekomendacji Zar dowi Sp ki koniec no ci posiedzenie
zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej
przedstawicieli Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k.
posiedzenie
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do pr edstawienia
u asadnienia ponos enia kos t w eksperty y Questa sp.
o.o. sp. k., Witolda C y a ora PWC Auditory sp. o.o. sp.
k.
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do przedstawienia posiedzenie
dals ego post powania
opinie/ekspertyzy

18.09.2019 r.

posiedzenie

uwagi na posiadane ju

tr y

w sprawie rekomendacji Zar dowi Sp ki koniec no ci posiedzenie
zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej
przedstawicieli PWA Auditory sp. z o.o. sp. k.
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki pr edstawienia na posiedzenie
posiedzeniu Rady Nadzorczej umowy z PWA Auditory sp. z
o.o. sp. k.

18.09.2019 r.

57/2019

w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do pr edstawienia
na posied eniu Rady Nad orc ej informacji kiedy Zar d
dowied ia si o wsp pracy firmy doradc ej Questa sp.
o.o. sp. k. jednym akcjonarius y Sp ki, tj. Abadon Real
Estate S.A.

posiedzenie
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18.09.2019 r.

58/2019

18.09.2019 r.

59/2019

18.09.2019 r.

60/2019

18.09.2019 r.

61/2019

18.09.2019 r.

62/2019

18.09.2019 r.

63/2019

18.09.2019 r.

64/2019

18.09.2019 r.

65/2019

18.09.2019 r.

66/2019

04.10.2019 r.

66/2019

04.10.2019 r.

67/2019

04.10.2019 r.

68/2019

10.10.2019 r.

69/2019

w sprawie obowi ania Zar du do pr edstawienia na posiedzenie
posied eniu Rady Nad orc ej informacji w jaki spos b
Zar d dowied ia si o firmie Questa sp. o.o. sp. k.
posiedzenie
w sprawie obowi ania Zar du do pr edstawienia na
posied eniu Rady Nad orc ej informacji kt ra e stron
umowy (AWBUD S.A. czy Questa sp. z o.o. sp. k.)
ainicjowa a ro poc cie wsp pracy firm Questa sp.
o.o. sp. k.
w sprawie obowi ania Zar du do pr edstawienia na posiedzenie
posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji o sposobie
ro lic enia Questa sp. o.o. sp. k., Witold C y i PWC
Auditory sp. z o.o. sp. k.
w sprawie obowi ania Zar du do pr edstawienia na posiedzenie
posiedzeniu Rady Nadzorczej jakie dokumenty, jakie
informacje ora w jakim okresie Sp ka pr eka a a firmie
doradczej Questa sp. z o.o. sp. k.
w sprawie obowi ania Zar du Sp ki do pr edstawienia posiedzenie
na posied eniu Rady Nad orc ej informacji, kiedy Sp ka
apr esta a wsp pracy e sp
INSTAL-LUBLIN sp. z o.o.,
a jak tak to od kiedy i z jakiego powodu
w sprawie obowi ania Zar du do pr edstawienia na posiedzenie
posied eniu Rady Nad orc ej c y podj
negocjacje
podwykonawcami lub dostawcami, w celu odroczenia lub
ro o enia na raty p atno ci
w sprawie obowi ania Zar du do przedstawienia na posiedzenie
posied eniu Rady Nad orc ej informacji, c y Sp ka
amier a dochod i od C onka Zar du Wies awa Cholewy
ros c e ods kodowawc ych
posiedzenie
w sprawie pr yj cia tekstu jednolitego Statutu Awbud S.A.
w sprawie obowi ania Zar du do pr edstawienia na posiedzenie
posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji na temat
funkcjonowania w Sp ce system w kontroli wewn tr nej i
ar d ania ry ykiem ora proces w audytu wewn tr nego
posiedzenie
w
sprawie
powo ania C onka
Zar du
(Paw a
Tamborskiego)
posiedzenie
w sprawie ustalenia warunk w i wysoko ci wynagrodzenia
C onka Zar du (Paw a Tamborskiego)
posiedzenie
w sprawie pr ed u enia oddelegowania Pana Wojciecha
W jcika do samod ielnego wykonywania c ynno ci
nad orc ych w obs ar e finans w Sp ki
Pr y
u yciu
rodk w
be po rednie
w sprawie wyra enia gody na pr eks ta cenie sp ki go
porozumiewa
ale nej
nia
si na
odleg o
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25.10.2019 r.

70/2019

posiedzenie
w sprawie powo ania do sk adu Komitetu Audytu (Katar yna
Kulesza)

25.10.2019 r.

71/2019

posiedzenie
w sprawie miany warunk w i wysoko ci wynagrod enia
C onka Zar du (Pawe Tamborski)

04.11.2019 r.

72/2019

04.11.2019 r.

73/2019

W sprawie odwo ania Pr ewodnic cego Rady Nad orc ej

posiedzenie
posiedzenie

W sprawie powo ania Pr ewodnic cego Rady Nad orc ej
04.11.2019 r.

74/2019

04.11.2019 r.

75/2019

04.11.2019 r.

76/2019

05.12.2019 r.

77/2019

SPRAWOZDANIA

W sprawie miany funkcji C onka Zar du pe nionej posiedzenie
dotychc asowo pr e Pana Paw a Tamborskiego
W sprawie oddelegowania c onka Rady Nadzorczej do posiedzenie
c asowego pe nienia obowi k w C onka Zar du
W sprawie pr y nania wynagrod enia tytu u c asowego posiedzenie
oddelegowania c onka Rady Nad orc ej do pe nienia
obowi k w C onka Zar du
Pr y
u yciu
rodk w
be po rednie
w sprawie pr yj cia Procedury okresowej oceny transakcji
go
podmiotami powi anymi
porozumiewa
nia
si na
odleg o

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY
Z A R Z D U O R A Z S P R A W O Z D A N IA F I N A N S O W E G O S P Ó Ł K I Z A R O K
O B R O T O W Y 201 9

Sp ka pr ygotowa a: (i) sprawo danie d ia alno ci Sp ki, (ii) sprawo danie d ia alno ci grupy
kapita owej Sp ki, (iii) roc ne sprawo danie finansowe Sp ki ora (iv) skonsolidowane sprawo danie
finansowe grupy kapita owej Sp ki, spor d one a okres od 1 styc nia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
C onkowie Rady apo nali si
pr edmiotowymi dokumentami, a nast pnie dokonali ich oceny
na posiedzeniu Rady w dniu 29 czerwca 2020 roku.
W trakcie pracy nad ocen sprawo da finansowych a 2019 rok Rada Nad orc a s c eg owo
apo na a si
: (i) spra o daniem
d ia alno ci Sp ki, sprawozdaniem
d ia alno ci grupy
kapita o ej Sp ki, roc n m sprawozdaniem finanso m Sp ki ora skonsolido an m sprawozdaniem
finanso m gr p kapita o ej Sp ki, (ii) ze stanowiskiem audytora w kluczowych kwestiach
dot c c ch pr epro ad onego badania spra o da finanso ch Sp ki i gr p kapita o ej Sp ki,
(iii) informacjami przekazanymi Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez
Komitet A d t
ada pr e id ian ch
obo i
j c ch pr episach i e n tr n ch reg lacjach
Sp ki,
t m rekomendacjami Komitet A d t
spra ie aopinio ania zbadanych spra o da
finanso ch, (i ) spra o daniem bieg ego re identa z badania sprawozdania finansowego za rok
obroto
2019, a tak e spra o daniem dodatko m dla Komitet A d t ora
ska a
ja nienia
od Zar d Sp ki. Rada Nadzorcza ro a a r nie
s echstronnie spra
i ane bie c
s t acj finanso
Sp ki ora sp ek gr p kapita o ej Sp ki.
Kieruj c si opiniami bieg ego rewidenta wyra onymi w sprawo daniach
badania ora w trakcie
bie cych prac prowad onych pr e c onk w Rady w okresie roku obrotowego i po jego ako c eniu,
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a do czasu przygotowania sprawo da , Rada oceni a, i spor d one sprawo dania d ia alno ci ora
sprawo dania finansowe w a ciwie od wierciedlaj stan formalny i faktyc ny Sp ki i grupy kapita owej.
Rada Nad orc a stwierd a, e pr edstawione jej sprawo danie Zar du d ia alno ci Sp ki w 2019 r.
awiera informacje wymagane pr episami ustawy o rachunkowo ci, a w s c eg lno ci okre lone
w art. 49 ustawy o rachunkowo ci. Dane finansowe pre entowane w sprawo daniu pr e Zar d
s zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Rada Nad orc a ocenia, i ws ystkie istotne dar enia jakie mia y miejsce w Sp ce w okresie
sprawo dawc ym osta y uj te w sprawo daniu Zar du oddaj cym r etelny obra jej sytuacji
finansowej i maj tkowej.
W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nad orc a pod iela wnioski audytora, e: (i) pr ed o one
sprawo dania finansowe jednostkowe i skonsolidowane osta y spor d one r etelnie i godnie
z obowi uj cymi pr episami ora prawid owo od wierciedlaj ar wno wynik finansowy jak i sytuacj
maj tkow Sp ki i grupy kapita owej na d ie 31 grudnia 2019 roku, (ii) sprawo dania Zar du
z d ia alno ci Sp ki i grupy kapita owej Sp ki prawid owo oddaj akres prowad onej d ia alno ci
w 2019 roku.
Rada Nad orc a stwierd a, e: (i) sprawo danie d ia alno ci Sp ki, (ii) sprawo danie d ia alno ci
grupy kapita owej Sp ki, (iii) roc ne sprawo danie finansowe Sp ki ora (iv) skonsolidowane
sprawo danie finansowe grupy kapita owej Sp ki, spor d one a okres od 1 styc nia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r. s godne ksi gami, dokumentami i stanem faktyc nym.
Rada Nadzorcza Sp ki, po apo naniu si e sprawo daniami finansowymi Sp ki i grupy kapita owej
Sp ki a rok obrotowy ako c ony 31 grudnia 2019 roku ora sprawo daniami Zar du d ia alno ci
Sp ki i grupy kapita owej Sp ki a ten sam okres, rekomenduje Zwyc ajnemu Walnemu Zgromad eniu
pr yj cie ich w wersji pr ed o onej pr e Zar d, rekomenduj c jednoc e nie podj cie pr e Walne
Zgromad enie uchwa y w sprawie ud ielenia C onkom Rady Nad orc ej Sp ki absolutorium
z wykonania obowi k w w okresie od dnia 1 styc nia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ
Rada Nad orc a wsp pracowa a w trakcie roku c onkami Zar du Sp ki, anali uj c i omawiaj c
na posied eniach ora w trakcie spotka roboc ych bie c sytuacj Sp ki ora kwestie wi ane
z planami strategic nymi dotyc cymi ro woju w ramach grupy w okresie najbli s ych miesi cy.
Rada Nad orc a w swoim sprawo daniu odst puje od s c eg owej pre entacji wynik w ekonomic nofinansowych, poniewa u naje e osta y one s c eg owo i kompetentnie pr edstawione
w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu Zar du d ia alno ci Sp ki ora opinii bieg ego rewidenta.
Rada Nad orc a ocenia, e prowad i a swoje d ia ania r etelnie, w celu apewnienia ochrony interes w
ws ystkich akcjonarius y Sp ki.
Na posied eniach Rady Nad orc ej anali owano s c eg owe informacje Zar du o osi ganych wynikach
i ich wp ywie na bie c sytuacj finansow Sp ki, w ten spos b Rada reali owa a adanie sta ego
monitorowania d ia alno ci Sp ki. W roku sprawo dawc ym Rada Nad orc a w ramach swoich
kompetencji stosowa a asady adu korporacyjnego dotyc ce sp ek akcyjnych notowanych na rynku
gie dowym, amies c one w dokumencie Dobre praktyki sp ek notowanych na GPW 2016" w zakresie
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stosowanym pr e Sp k . Rada Nad orc a d ia a godnie Regulaminem, kt ry dost pny jest na
stronie internetowej Sp ki. Ws yscy c onkowie Rady Nad orc ej posiadaj odpowiednie wyks ta cenie
i do wiadc enie awodowe ora po wi caj nie b dny c as, po walaj cy w spos b w a ciwy wykonywa
swoje obowi ki.
Komitet Audytu wykonywa adania komitetu audytu pr ewid iane w obowi uj cych pr episach.
Zadania Komitetu Audytu s reali owane popr e pr edstawianie Rad ie Nad orc ej wniosk w, opinii
i sprawo da dotyc cych akresu jego ada , w formie uchwa podj tych pr e Komitet Audytu.
Komitet Audytu Sp ki sk ada si
tr ech c onk w, w tym Pr ewodnic cego Komitetu Audytu,
powo anych pr e Rad Nad orc na okres jej kadencji spo r d jej c onk w godnie obowi uj cym
w tym akresie Statutem Sp ki ora Regulaminem Rady Nad orc ej.
Co najmniej jeden C onek Komitetu Audytu posiada wied i umiej tno ci akresu rachunkowo ci lub
badania sprawo da finansowych, co najmniej jeden C onek Komitetu Audytu posiada wied
i
umiej tno ci
akresu bran y, w kt rej d ia a Sp ka.
Zadania Komitet Audytu realizuje w ramach Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej
do przeprowadzania badania oraz Polityki wiadc enia pr e firm audytorsk pr eprowad aj c
badanie, pr e podmioty powi ane t firm audytorsk ora pr e c onka sieci firmy audytorskiej
do wolonych us ug nieb d cych badaniem - pr yj tych pr e Komitet Audytu do stosowania uchwa
Komitetu Audytu na posied eniu w dniu 23 pa d iernika 2017 roku.
C onkowie Rady Nad orc ej w trakcie posied e Rady Nad orc ej spotykali si
c onkami Zar du i
pracownikami Sp ki, mi d y innymi anali uj c i omawiaj c kwestie dotyc ce kontroli wewn tr nej i
audytu. W ramach procesu monitorowania skutec no ci system w kontroli wewn tr nej, ar d ania
ryzykiem oraz audytu, Rada m. in. aleci a Sp ce pos er enie audytu ledc ego dotyc cego wynik w
finansowych za lata 2016 i 2017, w tym aanga owanie nie ale nej firmy audytorskiej. Ponadto
upowa niono c onka Rady i Komitetu Audytu Wojciecha W jcika do be po redniego uc estnictwa
w audytach prowad onych pr e podmioty ewn tr ne. Raporty pog bionych pr egl d w osta y
przedstawione przez Zar d na posied eniu Rady Nad orc ej w dniu 9 kwietnia 2019 roku. W ramach
pr egl du dokonana osta a m. in. ocena, c y stosowany w Sp ce system kontroli wewn tr nej w
akresie ro po nawania ewidencji ksi gowej pr ychod w i kos t w us ug budowlanych funkcjonuje
prawid owo. Audyt potwierd i , i system ten aprojektowany jest prawid owo, jednak e Zar d Sp ki
nie wykor ystywa aktualnych danych otr ymywanych
bud w do s acowania pr ychod w, co
prowad i o m. in. do awy ania wynik w a rok 2016.
Wojciech W jcik wykonywa c ynno ci nad orc e w obs ar e finans w Sp ki w ramach oddelegowania
w okresie od 09.04.2019 do 24.10.2019. W tym c asie uc estnic y intensywnie w pracach ar wno
bieg ego rewidenta jak i audytor w ewn tr nych. Sprawo danie tych prac osta o pr edstawione
Radzie Nadzorczej i Zar dowi Sp ki w pa d ierniku 2019 roku. Na jego podstawie Sp ka podj a m.
in. decy j
o
leceniu pr eprowad enia pr egl du
ledc ego dotyc cego potencjalnych
nieprawid owo ci danych finansowych awartych w sprawo daniach Sp ki a rok 2015 firmie
audytorskiej PwC Advisory Sp. z o.o. sp.k. Sprawozdanie to zawiera o r wnie komentarz i zalecenia do
uwag bieg ego rewidenta zawartych Sprawozdaniu Dodatkowym dla Komitetu Audytu dotyc cym
badania rocznych sprawo da finansowych Sp ki rok 2018, w tym dotyc cych stwierd onych s abo ci
systemu kontroli w akresie sprawo dawc o ci finansowej ora systemu ksi gowo ci.
W ocenie Rady Nad orc ej, Sp ka w roku 2019 r etelnie wype nia a obowi ki informacyjne dotyc ce
stosowania asad adu korporacyjnego w akresie stosowanym pr e Sp k , okre lone w Regulaminie
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Gie dy Papier w Warto ciowych ora pr episach dotyc cych informacji bie cych i okresowych
przekazywanych pr e emitent w papier w warto ciowych.
Sp ka nie prowad i trwa ej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o bli onym charakter e,
jednak e nie wykluc a jednora owego wsparcia w tym akresie.
Fugas wka, dnia 29 czerwca 2020 roku
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