
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE  

W 2013 ROKU  

 

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33 , poz. 259 z późniejszymi 

zmianami), a także wypełniając obowiązki wynikające z Uchwały Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia 

zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółki giełdowe 

w związku z § 2 Uchwały Nr 1014/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie częściowego wyłączenia obowiązku publikowania raportów 

dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Głównym Rynku GPW oraz w związku  

z § 2 Uchwały Nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 

grudnia 2009 roku w sprawie przekazywania przez Spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania 

zasad ładu korporacyjnego oraz na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, Zarząd Spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniższe 

oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2013, które zawiera w swej treści 

informacje wymagane w/w przepisami.  

 

1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego.  

 

1.1. Oświadczenie zarządu Spółki.  

 

W 2013 roku Spółka [Spółka, Emitent], jako spółka giełdowa, podlegała zasadom ładu 

korporacyjnego zawartym w Załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 19/1307/2013 „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (dalej również „Dobre Praktyki”), przyjętym w dniu 21 

listopada 2013 roku przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 

poświęconej tej tematyce (http://www.corp-gov.gpw.pl/). Spółka dokłada wszelkich starań, by 

stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na GPW”. Spółka stara się na każdym etapie funkcjonowania realizować wszystkie rekomendacje 

dotyczące dobrych praktyk oraz zalecenia kierowane do zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy.  

Zarząd Spółki przykłada dużą wagę do stosowania w procesie zarządzania zasad ładu 

korporacyjnego, rozumianych jako zbiór uregulowań niezbędnych w utrzymywaniu właściwych relacji 

pomiędzy interesami wszystkich podmiotów oraz osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem 

Spółki. Zasady ładu korporacyjnego stanowią w dużej mierze przykład postępowania zgodnego  

z nakazami etycznymi, jak również stanowią wyraz dobrych obyczajów.  

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi 

przewidziane prawem krajowym.  

 

1.2. Wskazanie, w jakim zakresie Emitent odstąpił od stosowania postanowień zbioru 

zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW”, ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn 

tego odstąpienia.  

 

W roku 2013 Emitent nie stosował (w części lub w całości) następujących zasad ładu korporacyjnego:  



 

1) W zakresie części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.  

 

W odniesieniu do zasady nr 1.9a) części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” o treści: 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy 

prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.  

 

W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie 

odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do 

wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń.  

 

2) W zakresie części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.  

 

W odniesieniu do zasady nr 10 z części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” pkt. 10 

o treści: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w 

czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”  

 

W ocenie Emitenta realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak technicznej, jak i 

prawnej, które to zagrożenia mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych 

zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady związane byłoby z poniesieniem przez Emitenta 

istotnych kosztów.  

 

Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości.  

 

W zakresie odstąpienia od stosowania tych zasad, zawartych odpowiednio w Części II ust. 1 pkt 9a 

oraz w Części IV ust. 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Dobre Praktyki), Spółka 

umieściła raport bieżący 1/2013 z dnia 02-01-2013 r.  

 

2. Opis działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.  

 

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób 

ich wykonywania regulują:  

 Kodeks Spółek Handlowych,  

 Statut Spółki,  

 Regulamin walnego zgromadzenia Spółki,  

 Stosowane w Spółce zasady Ładu Korporacyjnego.  
 

Zarówno statut Spółki, jak i Regulamin walnego zgromadzenia Spółki opublikowany jest na stronie 

internetowej Spółki co realizuje zasadę nr 1 z części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW” (Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 

przepisy prawa: 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki).  

 



Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego.  

 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia:  

 Z własnej inicjatywy,  

 Na wniosek rady nadzorczej,  

 Na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego.  

 

Walne zgromadzenie zwoływane jest w trybie określonym w art. 395 § 1 i art. 398 Kodeksu Spółek 

Handlowych, w sposób określony zapisami art. 4021, 4022 i 4023 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

regulacjami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […].  

 

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych 

na walnym zgromadzeniu, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.  

 

Uchwał walnego zgromadzenia wymagają:  

 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, 

sprawozdania rady nadzorczej, rocznego sprawozdania finansowego, udzielanie absolutorium 

członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

 Wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

 Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

 Emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  

 Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 § 1 pkt.2 Kodeksu Spółek 

Handlowych,  

 Podział zysków lub pokrycie strat,  

 Dokonywanie zmian w Statucie Spółki,  

 Ustalanie zasad wynagradzania rady nadzorczej,  

 Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

 Ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „terminu wypłaty dywidendy”,  

 Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.  

 

Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 

lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.  

 

Zgodnie z zasadą 1 pkt 3 z części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” rada 

nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, 



które wcześniej w postaci propozycji uchwał walnego zgromadzenia przedstawia do zaopiniowana 

radzie zarząd. Negatywna opinia lub brak opinii rady nadzorczej nie stanowią przeszkody w podjęciu 

uchwały przez walne zgromadzenie.  

 

Obowiązujący obecnie Regulamin walnego zgromadzenia Spółki, przyjęty uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółki nr 13/X/2010 z dnia 7 października 2010 r., stanowi w szczególności, że 

korespondencja akcjonariuszy dotycząca walnego zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy 

powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako 

akcjonariusza. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do 

formatu PDF.  

 

Zgodnie z treścią Regulaminu, walne zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie  

w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Jednak w sytuacji, gdy walne 

zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad 

umieszczone są sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów, odwołanie walnego zgromadzenia 

wymaga zgody wnioskodawców. W 2013 roku nie doszło do odwołania walnego zgromadzenia.  

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  

w postaci informacji mailowej przesłanej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego 

zgromadzenia, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane 

do formatu PDF. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza  

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do 

akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.  

 

W zakresie sposobu i trybu głosowania Regulamin stanowi, iż akcja zwyczajna daje prawo do jednego 

głosu na walnym zgromadzeniu z uwzględnieniem zapisów paragrafu 26 ustęp 1 Statutu  

(tj. z uwzględnieniem, iż uczestniczący w walnym zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów 

równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku przekroczenia przez akcjonariusza 66% 

ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulega zmniejszeniu do 66% 

ogólnej liczby głosów). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  

 

Głosowanie jest jawne, z tym że tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami  

o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych. W sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej walne 

zgromadzenie może uchylić tajność głosowania. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają 

bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. 

Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane to glosy 

„za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”.  

 



W 2013 roku walne zgromadzenie Spółki odbyło się dwukrotnie. Oba walne zgromadzenia zostały 

zwołane poprzez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz publikację raportu 

bieżącego.  

Posiedzenia walnego zgromadzenia obywały się w siedzibie Spółki, co realizuje zasadę nr 7 z części II 

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, 

aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy).  

 

W obu walnych zgromadzeniach uczestniczyli prezes zarządu i wiceprezes zarządu, przygotowani do 

udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia, które to 

działania zgodne są z zasadą nr 6 z części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 

(Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia).  

 

Ponadto, na walne zgromadzenia zapraszani są członkowie rady nadzorczej Spółki, które to działania 

zgodne są z zasadą nr 3 z części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Członkowie 

rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia).  

 

3. Uprawnienia i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich 

komitetów.  

 

3.1. Zarząd  

 

Do zakresu działalności zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji 

walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej.  

 

Pracami zarządu kieruje prezes zarządu.  

 

Tryb pracy zarządu, zakres wzajemnych relacji oraz zasady współpracy reguluje Regulamin Zarządu z 

2011 r. oraz Statut Spółki. Obydwa dokumenty są dostępne na stronie internetowej Emitenta.  

 

Regulamin zarządu Spółki opublikowany jest na stronie internetowej Spółki, co realizuje zasadę nr 1 z 

części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 1) podstawowe dokumenty 

korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki).  

 

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, 

decyduje głos prezesa zarządu Spółki.  

 

Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z powszechnie przyjętymi zwyczajami, 

przestrzegając postanowień Statutu i uchwał walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej.  

 

Do zakresu działalności zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji 

walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej.  

 

 



Zarząd jest zobowiązany w szczególności do:  

 Wyznaczania i realizacji strategii i planów działalności Spółki,  

 Wyznaczania i realizacji polityki rozwojowej, personalnej, handlowej, finansowej, zarządzania 
jakością oraz operacyjnej,  

 Terminowego dokonywania obowiązujących Spółkę zgłoszeń do Sądu Rejestrowego,  

 Sporządzania sprawozdań finansowych Spółki,  

 Zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy Spółki,  

 Uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, na które został zaproszony,  

 Udzielania walnemu zgromadzeniu oraz radzie nadzorczej wyczerpujących wyjaśnień i 
informacji wraz z przedstawianiem wymaganych dokumentów oraz innych materiałów,  

 Działania ze szczególna starannością przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz 
innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki oraz zapewniania, aby transakcje 
te były dokonywane na warunkach rynkowych,  

 Reprezentowania Spółki w kontaktach z akcjonariuszami w ramach wewnętrznych 
umocowań i zapewniania ochrony słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy w granicach 
określonych przez prawo i dobre obyczaje,  

 Prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki w sposób zgodny z wewnętrznymi 
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa i powstrzymywania się od 
podejmowania działań, które stanowiłyby naruszenie lub nadużywanie prawa,  

 Regulacjami i utrzymywania kontaktów z mediami. 

 

3.2. Rada Nadzorcza 

 

Rada nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na 5 lat, przez walne 

zgromadzenie. Rada nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji. Ilekroć liczba członków 

rady nadzorczej nie przekracza 5 członków, rada nadzorcza może powołać do swojego składu 

jednego członka. Członków rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członkowie 

rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki jedynie osobiście.  

 

Do kompetencji rady nadzorczej należy:  

 Badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

 Badanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym,  

 Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
zarządu,  

 Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 
zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,  

 Ustalanie zasad wynagrodzenia członków zarządu,  

 Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,  

 Na wniosek zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w 
Spółkach bądź przystępowanie do spółek,  

 Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa 
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie 
ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania 
wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość 
powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 
1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto,  



 Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,  

 Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.  
 

Zgodnie z zasadą 1 pkt 1 i 2 z części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” rada 

nadzorcza w dniu 13 czerwca 2013 r. sporządziła i następnie w dniu 29 czerwca 2013 r. przedstawiła 

Zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2012 rok., które 

obejmowało między innymi: zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, ocenę pracy rady nadzorczej.  

 

Ponadto, zgodnie z zasadą 1 pkt 3 z części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” rada 

nadzorcza przed każdym walnym zgromadzeniem Spółki rozpatrywała i opiniowała sprawy mające 

być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia i w tym celu odbyło się posiedzenia rady nadzorczej 

w dniu 29 czerwca 2013 r., i w trybie obiegowym uzyskane zostały opinie nad uchwałami z tego 

samego, lub następnego dnia.  

 

Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków, a wszyscy jej 

członkowie powinni zostać zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów 

członków rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów decyduje głos 

przewodniczącego rady. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na piśmie nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady. Rada nadzorcza 

może podejmować uchwały w trybie pisemnym - uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w 

powyższych trybach nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 

nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.  

 

Posiedzenie rady nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą może się odbywać w 

ten sposób, iż członkowie rady nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący 

udział w posiedzeniu członkowie rady nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów 

uchwał. W tym trybie rada nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady nadzorczej, powołania, odwołania lub 

zawieszenia w czynnościach członka zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych.  

 

Szczegółowy opis działania rady nadzorczej zawarty jest w statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady 

Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Emitenta, co realizuje zasadę nr 7 z części II „Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na 

niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności 

statut i regulaminy organów spółki).  

 

Regulamin rady nadzorczej został znowelizowany poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu 

uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2010 r.  

 

 

 



3.3. Powołane Komitety.  

 

Jak wskazano powyżej, w 2013 roku rada nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w przypadku, gdy rada nadzorcza liczy pięciu członków, rada 

nadzorcza może powołać Komitet Audytu lub wykonuje kolegialnie zadania Komitetu Audytu 

wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych 

rewidentach). W związku z pięcioosobowym składem rady nadzorczej zadania Komitetu Audytu, 

wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach, wykonuje cała rada nadzorcza.  

 

Do ustawowych zadań w tym zakresie należą w szczególności monitorowanie:  

 Procesu sprawozdawczości finansowej,  

 Skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 
ryzykiem,  

 Wykonywania czynności rewizji finansowej,  

 Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których w art. 48 ust. 2 
Ustawy o biegłych rewidentach, takich jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i 
podatkowych, doradztwo podatkowe.  

 

Ponadto, wykonując zadania Komitetu Audytu, rada nadzorcza zapoznaje się pisemnymi 

informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach 

dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach 

systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, 

zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz 

czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.  

 

4. Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej  

i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.  

 

Za system kontroli wewnętrznej i proces sporządzania sprawozdań finansowych i raportów 

okresowych w Spółce odpowiedzialny jest zarząd Spółki.  

 

Za proces kontroli wewnętrznej i proces sporządzania sprawozdań finansowych na poziomie 

konsolidacji odpowiedzialny jest zarząd podmiotu dominującego. Również na zarządzie podmiotu 

dominującego spoczywa obowiązek sporządzania raportów okresowych.  

 

System zarządzania ryzykiem w Spółce jest wielostopniowy.  

 

Najważniejszą rolę w Spółce pełnią w niej naczelne organa Spółki, to jest zarząd i rada nadzorcza.  

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Spółkach zależnych z Grupy Kapitałowej WIKANA system kontroli i 

zarządzania oparty jest na zarządach tych spółek, gdyż w Spółkach tych na wskazany dzień nie było 

powołanej rady nadzorczej. Nie dotyczy to Spółek zależnych, tj. Multiserwis S.A., Zielone Tarasy 

S.A., oraz TBS „WIKANA” Sp. z o.o., gdzie są powołane rady nadzorcze, które wykonują swoje 

obowiązki nadzorcze zgodnie z KSH i regulaminami działania rady nadzorczej, jakie są uchwalone w 

tych Spółkach.  



 

W Grupie Kapitałowej WIKANA konsekwentnie realizowane są nadrzędne cele polityki zarządzania 

ryzykiem dotyczące przede wszystkim przestrzegania zewnętrznych i wewnętrznych limitów oraz 

optymalizowania i mitygowania ryzyka w postaci procesu ciągłego monitorowania. Proces zarządzania 

ryzykiem jest ściśle powiązany z procesem zarządzania kapitałem. Najważniejszym celem zarządzania 

kapitałem w Spółki jest jego optymalizacja, przy równoczesnym spełnieniu zewnętrznych wymogów 

kapitałowych.  

 

Sprawozdania finansowe są przygotowywane w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej WIKANA przez 

głównego księgowego. W Spółce udział w przygotowaniu sprawozdania bierze również dyrektor 

finansowy.  

Sprawozdania finansowe przygotowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą  

w Spółce polityką rachunkowości oraz weryfikowane na bieżąco przez zarządy spółek, które są 

odpowiedzialne za rzetelność i zgodność sporządzanych raportów.  

 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowo–

finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową każdej ze 

spółek Grupy Kapitałowej WIKANA opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i 

Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.  

 

Zarząd Spółki na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące 

się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.  

 

Kontrole i weryfikacje sprawozdań finansowych prowadzi biegły rewident, który prowadzi badanie 

rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz przegląd półrocznych 

sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego).  

 

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez zarządy spółek z Grupy Kapitałowej WIKANA 

weryfikowane są przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta. Biegły rewident badający 

sprawozdanie jednostkowe podmiotu dominującego oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy 

Kapitałowej WIKANA, wybierany jest przez radę nadzorczą Spółki spośród renomowanych firm 

audytorskich.  

 

Biegły Rewident w innych spółkach z Grupy Kapitałowej WIKANA, gdzie nie ma powołanej rady 

nadzorczej, wybierany jest przez walne zgromadzenie, także spośród renomowanych firm 

audytorskich.  

 

Dyrektor finansowy oraz dyrektorzy działów przygotowują na potrzeby zarządu okresowe raporty 

dotyczące kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych.  

Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom rady 

nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego.  

 

 

 

 

 



5. Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej Spółki.  

 

Spółka podaje informacje o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej na koniec 2013. 

W ciągu roku nie zmieniał się udział kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej Spółki, stąd 

Spółka nie prezentuje stanu zmian w ciągu roku. 

Zarząd  Spółki 

Stan na dzień:  Liczba kobiet  Liczba mężczyzn 

31 grudnia 2013 r. 0 
od dnia 1.01.2013 r. do 22.10.2013 r.: 2  

od dnia 22.10.2013 r.: 3 

Rada Nadzorcza Spółki 

Stan na dzień:  Liczba kobiet  Liczba mężczyzn 

31 grudnia 2013 r. 1 4 

 

6. Wsparcie działań  edukacyjnych i sportowych  

Spółka realizuje swoją misję biznesową i strategię rozwoju z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań 

różnych grup interesariuszy. Realizacja tych celów Spółki odbywa się nie tylko na polu stricte 

biznesowym, ale również przejawia się w organizacji i wsparciu inicjatyw o charakterze edukacyjnym i 

sportowym. Spółka ma świadomość jej znaczenia na rynku lokalnym i konieczności sprawowania 

mecenatu w równych dziedzinach pozabiznesowych.  

W 2013 roku Spółka podjęła się roli współorganizatora w konkursie kierowanym do studentów 

kierunku „Architektura i Urbanistyka”  Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 

wszystkich roczników, pn. „Zaprojektuj wnętrze w mieszkaniu WIKANY”, który polegał na aranżacji 

lokalu mieszkalnego w jednej z inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Spółkę z Grupy 

Kapitałowej WIKANA. Jako nagrodę dla trzech najlepszych osób Spółka  zapewniła płatny 

miesięczny staż w Biurze Projektowym działającym przy WIKANA S.A. 

Przez cały 2013 r. Spółka kontynuowała rolę tytularnego sponsora drużyny koszykarskiej mężczyzn 

Miejskiego Klubu Sportowego WIKANA START S.A. LUBLIN. 

W 2013 r. Spółka zawarła także umowę o pełnienie funkcji sponsora z Krynickim Klubem 

Hokejowym „KASZOWSKI” Krynica - Zdrój.  


