
1 

 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej CDRL S.A.  
nr 6/2015 z dnia 21-04-2015 r. 

 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A.  

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 
− art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 
− cz. III ust. 1 punkt 1) Załącznika do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku, pt. „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW”. 

Sprawozdanie z działalno ści Rady Nadzorczej CDRL S.A. 

Rada Nadzorcza w 2014 roku działała w następującym składzie:  
� Ryszard Błaszyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
� Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
� Marcin Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej. 
� Edyta Kaczmarek- Przybyła- Członek Rady Nadzorczej, 
� Agnieszka Nowak- Członek Rady Nadzorczej, 

 
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej CDRL S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do 
spółek kapitałowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady 
Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
 
Rada Nadzorcza Spółki powstała z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, spółki akcyjnej CDRL S.A. powstałej w wyniku 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwały w sprawie przekształcenia 
Spółki zostały podjęte dnia 19 lipca 2011 roku. Spółka akcyjna została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS dnia 3 sierpnia 2011 roku. Rada Nadzorcza Spółki działa zatem od 3 
sierpnia 2011 r.  
 
Rada Nadzorcza działa w aktualnym składzie od dnia 21 marca 2014 r., kiedy to na mocy Uchwały 
nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki, w skład Rady zostali powołani Pan Ryszard Błaszyk oraz Pan Jacek 
Mizerka, jako niezależni członkowie Rady.  
 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsce inne zmiany w składzie osobowym Rady 
Nadzorczej. 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery protokołowane posiedzenia, a 
mianowicie: 
 

� posiedzenie z dnia 24 kwietnia 2014 roku 
� posiedzenie z dnia 26 maja 2014 roku  
� posiedzenia z dnia 4 września 2014 roku 
� posiedzenie z dnia 22 grudnia 2014 roku 

 
Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym 
podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy przypisane do 
jej kompetencji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, jak również 
wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza 
zasięgała informacji o realizacji planów Spółki i jej strategii, o sytuacji finansowej oraz analizowała 
stan Spółki w następujących obszarach: finanse Spółki, stan postępowań sądowych oraz czynniki 
zewnętrzne wpływające na działalność Spółki. Rada Nadzorcza zapoznawała się również 
okresowo z sytuacją finansową i danymi finansowymi Spółki. Po debiucie akcji Spółki na rynku 
regulowanym, Rada Nadzorcza wysłuchała posumowania emisji przygotowanego przez Zarząd 
Spółki. 
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W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: 
� w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
� w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 
� w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej; 
� w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 
� w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 
� w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; 
� w sprawie oceny wniosku Zarządu CDRL S.A., dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 

obrotowy 2013; 
� w sprawie zatwierdzenia sporządzonych w formie jednego dokumentu: sprawozdania Rady 

Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w 
przedmiocie sposobu podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady w roku 
obrotowym 2013; 

� w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie; 

� w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CDRL S.A. za rok 
obrotowy 2013; 

� w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej; 
� w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; 
� w sprawie zgody Rady Nadzorczej na podpisanie umowy pomiędzy Starostą Kościańskim a 

spółką o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących 
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na mocy której członkom Zarządu 
zostaną sfinansowane koszty kształcenia 

� w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy spółką a członkami Zarządu- Panem Markiem 
Dworczakiem oraz Tomaszem Przybyłą- określającej prawa i obowiązku stron w wyniku 
zawarcia umowy na sfinansowanie i kształcenie członków Zarządu, 

� w sprawie wyznaczenia Przedstawiciela Rady do zawierania umów z członkami Zarządu, 
� w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zarządu spółki CDRL S.A. 

 
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad 
działalnością Spółki. 
 
Rada Nadzorcza składa się z wymaganej przez prawo liczby członków.  
 
Rada Nadzorcza dokonała oceny: 
1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; 
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; 
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 
5. Wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014. 
 
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
CDRL S.A. o pozytywne rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 
1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; 
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; 
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; 
5. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok, w tym sprawozdania z oceny wyżej 
wskazanych dokumentów (w tym zakresie o rozpatrzenie). 
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Ocena sytuacji spółki CDRL S.A.  
 
Prace Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014 koncentrowały się na sprawach mających istotne 
znaczenie dla bieżącej działalności operacyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej. 
 
W tym czasie, w ramach spotkań z Zarządem Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniowała 
plany Zarządu Spółki związane z jej dalszym długoterminowym rozwojem odnoszące się do 
wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Po debiucie w dniu 28 października 2014 roku na najbliższym 
posiedzeniu Rady Zarząd przedstawił wyniki w postaci aktualnych notowań Spółki oraz dotyczące 
pozyskanych środków. Przedstawione zostały też cele emisyjne i horyzont czasowy dla ich 
realizacji. 
 
Na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2014 r. 
Radzie Nadzorczej powierzono również pełnienie funkcji Komitetu Audytu, w ramach której Rada 
Nadzorcza dokonywała oceny pracy biegłych rewidentów i na jej podstawie dokonała wyboru 
biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok. Ponadto, Członkowie Rady 
Nadzorczej okresowo zapoznawali się z dokumentacją finansową Spółki, dokonując analizy 
poprawności sporządzonych danych finansowych, jak również uczestniczyli w nadzorze w ramach 
przydzielonych zadań w zakresu finansów spółki,  kwestii prawnych i otoczenia rynkowego. 
 
Rada Nadzorcza podejmowała też uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki, a 
wymagającą wyrażenia opinii lub zgody. 
Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała osiągane przez spółkę i jej grupę kapitałową wyniki oraz 
przeprowadzała porównania do spółek z branży odzieżowej. Analizy te były przedstawiane również 
Zarządowi spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną oraz finansową 
spółki, zwłaszcza w porównaniu do innych spółek z branży. 
Rada Nadzorcza przeprowadziła również kontrolę działu kadrowo-płacowego spółki CDRL S.A. i o 
jej wynikach powiadomiła Zarząd.  
 
Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd 
spółki. 
 
Dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki pod względem właściwego 
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, która 
realizowała wytyczone przez Zarząd cele w zakresie rozwoju działalności operacyjnej zgodnie z 
przyjętymi planami operacyjnymi i budżetem. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli 
wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki. W 
sprawozdaniu Zarządu z działalności za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 zostały przedstawione 
najważniejsze czynniki ryzyka i zagrożenia w działalności, jak również elementy system kontroli 
wewnętrznej. Rada potwierdza, ze katalog ten został przedstawiony rzetelnie i daje prawdziwy 
obraz sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy. 
 
Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2014 i sformułowała niniejszą ocenę na podstawie 
przeglądu spraw Spółki, dyskusji z członkami zarządu prowadzonych na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej z udziałem zarządu oraz na bazie informacji przedstawionych przez biegłego rewidenta 
Spółki w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2014 roku. Sytuacja finansowa grupy 
kapitałowej CDRL S.A. jest stabilna, a zysk grupy kapitałowej osiągnięty na koniec okresu 
sprawozdawczego jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego.  
 
Spółka konsekwentnie realizuje strategię oraz cele emisyjne wynikające z zatwierdzonego 
Prospektu emisyjnego. Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości 
finansowej, a sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem 
faktycznym.  
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu Spółki.  
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 21 
kwietnia 2015 r. 
 
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie 
sposobu podziału zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu.  
 
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki o 
udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2014 roku. 
  
 
___________________           ___________________                 

   Ryszard Błaszyk    Jacek Mizerka 
 
___________________           ___________________                ____________________   

  Marcin Dworczak                 Edyta Kaczmarek- Przybyła                 Agnieszka Nowak 


