
Uchwała nr 1 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 29 kwietnia 2019 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny 
sprawozdania finansowego Redan SA, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w roku obrotowym 2018, o których mowa w art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz sprawozdania skonsolidowanego na temat informacji 

niefinansowych za 2018 r. 
 

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, 
co następuje: 

 
Sprawozdanie 

Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan S.A., 

a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem 
skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018 

 
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan S.A. za rok 2018, obejmującym: 
 
a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 
31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie minus 24.917 tys. zł, 
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 
dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie minus 24.917 tys. 
zł, 
c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 
2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.715 tys. zł, 
d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 
dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału 
własnego o kwotę 25.230 tys. zł, 
e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę 1.045 tys. zł, 
f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 
inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego 
 
Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i 
dokumentami w spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny. 
 
Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego sprawozdania finansowego Redan S.A. za rok 
2018. 
 
 
2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan S.A. w roku 2018, oraz 
sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych za 2018 r., a także 
uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień od zarządu spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że 



ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a także ze 
stanem faktycznym w spółce w roku 2018. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu. 
 
3.  Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA wymagane zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek 
handlowych, którego art. 382 § 3 stanowi, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej 
należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, tj. sprawozdania zarządu z 
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie 
 

 
 
Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 
Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 

 
 
 
Ocena Rady Nadzorczej Redan S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Redan SA i 
jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, 
dokumentami oraz ze stanem faktycznym 
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) 
 
Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała 
proces sporządzania sprawozdania z działalności Redan SA i jednostkowego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2018. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności 
Redan SA i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne księgami, dokumentami oraz ze 
stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. 
 

 
 
Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Uchwała nr 2 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 29 kwietnia 2019 roku 

w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę w 2018 r. obowiązków informacyjnych 
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i 

przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych. 

 
Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz 

zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dokonała oceny 
wypełniania przez Spółkę w 2018 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania 
zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych: 

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są 
w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). 
Zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu 
korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. 
Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa 
ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, 
emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać 
opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem 
Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. precyzuje jakie informacje 
powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym 
wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.  

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka w stosownych terminach złożyła oświadczenia o 
stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Zgodnie ze złożonym w ramach Sprawozdania 
Zarządu z działalności REDAN SA w 2018 r. oświadczeniem, Spółka sporządziła oddzielny 
dokument – „Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Redan SA w 
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Treść powyższych oświadczeń koresponduje z 
dyspozycjami przepisu § 70 ust. 6 pkt. 5) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.  

 
Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 

29 kwietnia 2019 r., Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej 
(http://www.redan.com.pl) informację na temat stanu stosowania przez Spółkę 
rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, 
zgodnie z którą według ówczesnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosowała 
3 rekomendacji: III.R.1., IV.R.2., VI.R.1. oraz 6 zasad szczegółowych: I.Z.1.3., I.Z.1.15., II.Z.1., 
III.Z.2., III.Z.3., VI.Z.4.  

Prócz rekomendacji i zasad, które w przypadku Spółki nie mają zastosowania zgodnie z 
wyżej wskazanym oświadczeniem, Spółka stosuje wszystkie rekomendacje i zasady określone 
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Wobec powyższego, Rada 
Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne 
dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz 



przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami zasad ładu 
korporacyjnego - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, bowiem zgodnie z 
zasadą II.Z.10.3. - poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada 
Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu 
wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 2 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie  
 
 
 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Uchwała nr 3 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 29 kwietnia 2019 roku 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. 

 
Rada Nadzorcza na podstawie§ 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz 
zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW sporządziła 
sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2018, które przedstawi Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu.  
 
 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 
2018 
 
Zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza 
dokonała oceny swojej pracy, ustalając co następuje: 
 
1. W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością 

spółki działając w następującym składzie: 
a) Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2018 – 

31 grudnia 2018;  
b) Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2018 – 

31 grudnia 2018; 
c) Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2018 –  

31 grudnia 2018; 
d) Piengjai Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2018 –  

31 grudnia 2018; 
e) Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2018 –  

31 grudnia 2018, 
 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności - zgodnie z Załącznikiem II do 
Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i 
komisji rady (nadzorczej) (zasada II.Z.4 DPSN2016) : 
– Sławomir Lachowski  
– Leszek Kapusta 
– Monika Kaczorowska  
 
oraz ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 
2017 poz. 1089): 
– Sławomir Lachowski  
– Leszek Kapusta 
 
2. W roku obrotowym 2018 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu,  

którego wyczerpujące sprawozdanie z działalności, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą 
zawiera uchwała nr 1 z dnia 25 lutego 2019 roku.  



 
Komitet Audytu funkcjonował w REDAN SA w 2018 roku w składzie: 

1. Leszek Kapusta   – Przewodniczący Komitetu Audytu 
2. Monika Kaczorowska  – Członek Komitetu Audytu 
3. Sławomir Lachowski  – Członek Komitetu Audytu 
 

W 2018 r. odbyło się 1 posiedzenie Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu pracował w 
trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. W ocenie Rady Nadzorczej w spółce 
przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, 
Komitet Audytu wykonywał w 2018 roku zadania przewidziane w obowiązujących 
przepisach. Tym samym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wydaniu oświadczenia 
wymaganego zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8  Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, w brzmieniu określonym odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 
 
3. W roku obrotowym 2018 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza 

członkami Rady Nadzorczej, uczestniczyli również członkowie Zarządu Redan S.A. oraz 
zaproszeni na spotkania członkowie goście. 
 

4. Do podstawowych zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zaliczyć można: 
- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej i utrzymywania płynności finansowej Spółki, w 
tym zatwierdzenie planu biznesu dla Grupy Kapitałowej Redan na 2018 rok  
- podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 
- podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na dokonanie czynności określonych 
w § 12 statutu Spółki tj., wyrażanie zgody na proponowane brzmienia wszelkich umów 
spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał w tym w szczególności 
udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych 
 
Rada Nadzorcza realizując funkcje nadzorcze na bieżąco analizowała sytuację finansowo-
ekonomiczną Spółki, oceniała działania Zarządu, m.in. w zakresie: 

a) monitorowania i oceny sytuacji Spółki, jej wyników finansowych i perspektyw 
rozwoju, pozycji spółki na rynku,  

b) oceny i doradzania Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju. 
c) oceny pracy i dokonań Zarządu. 

 
Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji 
ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń 
gospodarczych. Rada Nadzorcza Redan S.A. stwierdza, że w jej ocenie w 2018 r. realizowała 
w sposób prawidłowy stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, wypełniała swoje 
obowiązki w sposób staranny i efektywny, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki. 

 
  



5. Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną 
sprawozdań finansowych spółki za rok 2018 stanowią podstawę do sformułowania 
rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2018. 
Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 1 podjętej przez Radę Nadzorczą w 
dniu 29 kwietnia 2019 roku. 

 
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami zasad ładu 
korporacyjnego - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, bowiem zgodnie z 
zasadą II.Z.10.2. - Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada 
nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z 
działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: 
– składu rady i jej komitetów, 
– spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,  
– liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, 
– dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 3 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie  
 

 
 
Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 
Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 

 
 
 
 
 
Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu 
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) 
 
Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w spółce: 
─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, 
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań 
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Redan SA 
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 
─ Komitet Audytu wykonywał w 2018 roku zadania przewidziane w obowiązujących 
przepisach. 

 
 
 
Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 
Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 
 
 
 

Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu 
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) 
 
Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w spółce: 
─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, 
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań 
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Redan SA 
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 
─ Komitet Audytu wykonywał w 2018 roku zadania przewidziane w obowiązujących 
przepisach. 
 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

 
 
 
 
 
 
 
  



Uchwała nr 4 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 29 kwietnia 2019 roku 

w sprawie wydania oświadczenia odnośnie poprawności wyboru firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  
Redan SA za rok 2018 

 
Na podstawie § 382 § 1 k.s.h. w zw. z § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Rada Nadzorcza Redan SA niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan S.A. w zakresie wyboru i procedury wyboru 
firmy audytorskiej.   
Firma audytorska PKF Consult sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
W spółce Redan S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy 
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. 
Redan SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie 
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą 
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług 
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 
 

§ 2 
 
Oświadczenie Rady Nadzorczej w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 1 niniejszej 
Uchwały. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z postanowieniami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 
71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, który wymaga by raport 



roczny oraz skonsolidowany raport roczny zawierał co najmniej informację zarządu, 
sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu 
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego 
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, 
wraz ze wskazaniem, że: 
a)  firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do 
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i 
zasadami etyki zawodowej, 
b)  są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i 
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 
c)  emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie 
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą 
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług 
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 
 
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały nr 4 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4  została podjęta jednogłośnie 
 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 
Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 

 
 

Do Zarządu Redan S.A.  
 
 

Oświadczenie Rady Nadzorczej 
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego 

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
 
 
Rada Nadzorcza Redan SA niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan S.A. w zakresie wyboru i procedury wyboru 
firmy audytorskiej.   
Firma audytorska PKF Consult sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
W spółce Redan S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy 
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.  
Redan SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie 
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą 
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług 
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska   



Uchwała nr 1 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 

z dnia 22 maja 2019 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Redan, a także sprawozdania Zarządu z 
działalności GK Redan w roku obrotowym 2018, o których mowa w art. 393 pkt 1 i art. 395 

§ 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych 
 

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, 
co następuje: 

 
Sprawozdanie 

Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan, 

a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 
 
1. Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 
Redan za rok 2018, obejmującym: 
 
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 
dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 73 139 tys. zł., 
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w 
kwocie 72 779 tys. zł 
c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 
2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 298 838 tys. zł, 
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 
od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału 
własnego o kwotę 63 429 tys. zł, 
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 6 089 tys. zł, 
f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 
inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
oraz rekomendacją Komitetu Audytu, 
Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i 
dokumentami oraz w sposób odzwierciedlający stan faktyczny Grupy Kapitałowej Redan S.A. 
Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Redan S.A. za rok 2018. 
 
2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 
2018, a także uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień od zarządu spółki, Rada 
Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami i 
dokumentami, a także ze stanem faktycznym w spółce i Grupie Kapitałowej w roku 2018. 
Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o 
jego zatwierdzeniu. 



 
3. Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA wymagane zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 12 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim, stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek 
handlowych, którego art. 382 § 3 stanowi, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej 
należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, tj. sprawozdania zarządu z 
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie  
 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska   

  



Uchwała nr 1 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 

z dnia 23 maja2019 roku 
w sprawie wyrażenia opinii wobec stanowiska Zarządu Redan SA z dnia 23.05.2019 r. 

odnoszącego się do udzielonej przez firmę audytorską odmowy wydania opinii o 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności GK Redan 

 
Na podstawie § 71 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Rada Nadzorcza REDAN SA z uwagi na udzieloną przez biegłego rewidenta odmowę wydania 
opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z działalności za 
2018 rok i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu REDAN S.A. z dnia 23.05.2019 r. 
odnoszącym się do udzielonej odmowy wyrażenia opinii,  
wyraża pozytywną opinię wobec zaprezentowanych w przedmiotowym stanowisku treści i 

wniosków Zarządu. 

§ 2 
Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA wymagane zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 11 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim, stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami § 71 ust. 1 pkt 11 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych (…) zgodnie z którym w razie udzielenia przez firmę audytorską odmowy wydania 
opinii do sprawozdania finansowego, Zarząd jest zobligowany do wydania swojego 
stanowiska wraz z opinią rady nadzorczej. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 
Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 23 maja 2019 

 
 
Opinia Rady Nadzorczej Redan S.A. w sprawie stanowiska Zarządu do odmowy wyrażenia 
opinii przez firmę audytorską o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
REDAN S.A. 
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) 
 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się: 

1)  ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, zawierającym odmowę 

wydania opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z 

działalności Grupy Redan SA za 2018 rok 

oraz 

2)  ze stanowiskiem Zarządu REDAN S.A. z dnia 23.05.2019 r. odnoszącym się do odmowy 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok przez firmę audytorską  

 

wyraża pozytywną opinię w zakresie treści i wniosków zaprezentowanych przez Zarząd w 

ww. stanowisku, w którym zawarto w szczególności: 

 

a)  wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, czynników będących podstawą 

do odmowy wyrażenia opinii, na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za 

2018 rok, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem oceny 

istotności, 

b)  przedstawienie podjętych lub planowanych działań w związku z zaistniałą sytuacją. 

 
 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Uchwała nr 1 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 17 czerwca 2019 roku 

w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2018 polityki 
charytatywnej i sponsoringowej 

 
Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 4 ust. 1 
Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW dokonała oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę i Grupę Redan 
w roku 2018 polityki charytatywnej i sponsoringowej. 
 
Rada Nadzorcza REDAN SA pozytywnie ocenia działalność charytatywną i sponsoringową 
Spółki oraz Grupy Redan w roku 2018 r. pod kątem jej racjonalności.  
 
Spółki z Grupy Redan przede wszystkim przekazują darowizny na rzecz Fundacji Pomocy 
Dzieciom Happy Kids – największej w Polsce pozarządowej organizacji prowadzącej rodzinne 
domy dziecka.  
Kwoty przekazywanych darowizn stanowią głównie marżę na sprzedaży toreb reklamowych 
w sklepach Grupy. 
W ocenie Rady Nadzorczej sposób pozyskania przekazywanych środków, ich wielkość oraz 
cel na jaki są przeznaczone należy uznać za racjonalny, odpowiednio skorelowany z 
możliwościami finansowymi i zarazem jako pozytywnie wpływający na kształtowanie 
wizerunku Spółki i Grupy Redan.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami zasad ładu 
korporacyjnego - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, bowiem zgodnie z 
zasadą II.Z.10.4, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada 
nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę 
racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo 
informację o braku takiej polityki. 
  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie  
 

 
Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 



Uchwała nr 2 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 17 czerwca 2019 roku 

w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki 
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku 

 
Stosownie do przepisów art. 382 § 3 k.s.h. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., Rada 
Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 13 
czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 
2018, pozytywnie ocenia ww. wniosek i wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwały dotyczącej pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 
obrotowym 2018 w kwocie 24.917 tys. zł, z kapitału zapasowego Spółki.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek 
handlowych, którego art. 382 § 3 stanowi, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej 
należy ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także 
składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 2 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie 

 
 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Uchwała nr 3 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 17 czerwca 2019 roku 

w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 
 
Stosownie do art. 4 ust. Pkt. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. w zw. z art. 393 ust 1 
Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 

§1 
 
Na podstawie oceny pracy Zarządu Redan S.A. dokonywanej na bieżąco przez Radę 
Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2018, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań 
finansowych Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Redan za rok 2018, zawartych w uchwałach 
Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz nr 1 z dnia 22 maja 2019 r., Rada 
Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Redan S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkowi 
Zarządu Spółki:  
 
Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 
funkcję Prezesa Zarządu. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z art. 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Rady 
Nadzorczej (Rada Nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być 
przedmiotem Walnego Zgromadzenia) oraz art. 393 ust 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h - 
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów 
Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 3 pod głosowanie tajne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie  

 
 

Rada Nadzorcza Redan SA 
Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski   
Leszek Kapusta   
Piengjai Wiśniewska 

  



Uchwała nr 4 
Rady Nadzorczej REDAN S.A. 
z dnia 17 czerwca 2019 roku 

w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, zawierającej w 
szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; z uwzględnieniem mechanizmów 
kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej 

 
 
Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz 
zasady II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sytuacji spółki 
na koniec 2018 r. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Na przedstawioną w niniejszej uchwale ocenę 
miały wpływ: 
 
a) bieżące informacje otrzymywane od Zarządu i pracowników Spółki, 
b) analizy kwartalnych sprawozdań finansowych Redan SA i Grupy Redan, 
c) analiza sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Redan S.A. za rok 

2018, wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności i sprawozdaniem na temat 
informacji niefinansowych GK Redan, 

d) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego i 
skonsolidowanego za rok 2018 oraz sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, 

e) sprawozdanie Zarządu w zakresie funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem oraz compliance w 2018 roku, 

f) sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2018 r. w zakresie monitorowania 
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz 
audytu wewnętrznego. 

 
W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w 
oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki poprzez: 

– analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady, 
– uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie 

posiedzeń Rady Nadzorczej, 
– działania Komitetu Audytu, 
– działania biegłego rewidenta, który dokonał przeglądu i badania dokumentacji 

finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych. 
 
Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki i 
Grupy Kapitałowej oraz pracy Zarządu w zakresie kierowania Spółką, w szczególności w 
zakresie: 

– poziomu przychodów operacyjnych i finansowych, 
– poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę i Grupę, 
– kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto, 
– gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności 

finansowej Spółki i Grupy, 
– działań restrukturyzacyjnych. 

 



Zdaniem Rady Nadzorczej Redan SA w ciągu roku 2018 znajdowała się w sytuacji zaburzenia 
efektywności prowadzonej działalności. Wynik na działalności operacyjnej pogorszył się, 
Spółka poniosła -8,7 mln zł. straty w stosunku do -4,0 mln w roku 2017. Zarząd podjął 
działania naprawcze, optymalizujące koszty, jednak nie przyczyniły się one do odzyskania 
rentowności na poziomie operacyjnym. Przede wszystkim wpływ na to miało utworzenie 
wysokiego odpisu na należności (oczekiwane straty kredytowe 5 mln zł.). Strata netto, 
głównie w związku z koniecznością utworzenia odpisu na udziały w spółce zależnej TXM SA w 
restrukturyzacji (12,5 mln zł.) wyniosła – 24,9 mln zł. (w 2017r.: 4,4 mln zysku). 
Wygenerowana strata doprowadziła do istotnego wykorzystania zasobów gotówki 
operacyjnej. W związku z koniecznością pozyskania środków na dokapitalizowanie spółki 
zależnej TXM SA w restrukturyzacji, spółka wyemitowała w sierpniu 2018r. obligacje o 
wartości 13 mln zł. Wpłynęło to znacząco na stan zobowiązań Spółki, który w trakcie 2018 
roku wzrósł z poziomu 14 na 31 mln zł. na koniec roku. Dodatkowo istotnie zwiększył się 
poziomu zapasów (44 mln na koniec 2018 roku w stosunku do 30 mln na koniec 2017r.) z 
jednej strony w związku z rozwojem sieci sklepów, dla których Spółka prowadzi obsługę 
logistyczną, jak również wzrostem kursu USD i tym samym wyceny zapasów, ale z drugiej 
strony niestety w związku z dużym zapasem końcowym po kolekcji jesień-zima 2018. 
Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Redan za 2018 strata netto 
przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej jest w głównej mierze pochodną straty 
poniesionej przez Grupę TXM S.A. (63 mln złotych). Bilans roczny TXM SA w restrukturyzacji 
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów 
zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wobec czego Zarząd 
TXM SA w restrukturyzacji ogłosił zwołanie Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały 
w przedmiocie dalszego istnienia TXM SA w restrukturyzacji. Zarząd TXM SA w 
restrukturyzacji podjął szereg działań naprawczych, stymulujących sprzedaż oraz 
optymalizujących koszty. Były one reakcją na występujące przyczyny problemów – 
nieprawidłowości z zatowarowaniem sklepów wynikające z wdrożenia systemu 
wspomagające zarządzanie w 2017 r. oraz braki w zatowarowaniu sklepów w połowie 2018 r. 
Pomimo sukcesów w rozwiązaniu tych problemów nie nastąpił jednak oczekiwany wzrost 
sprzedaży, kluczowy dla płynności oraz generowanych wyników. 
Po przeprowadzonej pogłębionej analizie przyczyn sytuacji finansowej TXM SA w 
restrukturyzacji Zarząd tej Spółki podjął decyzję, aby wyeliminować wszelkie operacje, które 
powodują wypływ gotówki, gdyż utrzymanie płynności jest kluczowe. W tym obszarze mieści 
się zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności na rynkach 
zagranicznych oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. 
Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny sytuacji Redan S.A., z uwzględnieniem oceny 
systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu 
wewnętrznego, co stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej Redan S.A. („Spółka”), 
wynikających z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.  
Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada 
Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Nadzór realizowany był poprzez 
bieżące zapoznawanie się z wynikami finansowymi Spółki i Grupy oraz bieżącą działalnością 
operacyjną. Zarząd Spółki przekazywał Członkom Rady Nadzorczej informacje o wszystkich 
istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, a także o ryzykach związanych z 
prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania nimi.  
Rada Nadzorcza zapoznała się z raportami z przeglądów półrocznych i sprawozdaniem z 
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz z badania 



sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok , zawierającym odmowę wydania opinii oraz 
ze stanowiskiem Zarządu w odniesieniu do odmowy wydania tej opinii. Zgodnie z uchwałą z 
dnia 29 maja 2019 roku Rada wyraziła pozytywną opinię w zakresie treści i wniosków 
zaprezentowanych przez Zarząd w ww. stanowisku. Uzasadniając odmowę, biegły rewident 
wskazał, że nastąpiło pogorszenie sytuacji Grupy Kapitałowej Redan w 2018 względem roku 
poprzedniego, na które znaczący wpływ miała sytuacja finansowa spółki zależnej TXM SA w 
restrukturyzacji. Biegły rewident wskazał także na „zwiększenie zadłużenia Grupy Redan w 
2018 roku w związku z emisją obligacji przez Redan SA w celu dofinansowania TXM SA w 
restrukturyzacji. Terminy zapadalności zobowiązań finansowych Redan SA przypadają w 
zakresie akredytyw na dzień 30 lipca 2019 roku oraz w przypadku obligacji na dzień 10 
sierpnia 2020 roku.” Rada Nadzorcza podziela stanowisko biegłego rewidenta, że istnieje 
niepewność co do kontynuacji działalności przez spółkę TXM SA (obecnie TXM SA w 
restrukturyzacji), jednakże po przeanalizowaniu tego zagadnienia podobnie jak Zarząd Redan 
stoi na stanowisku, że sprawozdanie finansowe Grupy Redan powinno być sporządzone 
zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Zarząd Redan uwzględnił wszystkie informacje 
dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, a także szczegółowo 
przeanalizował sytuację prawną i ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej Redan. Wyniki 
tej analizy zostały ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym, wskazując że zachodzi 
niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co 
do zdolności Grupy TXM, części dyskontowej Grupy Redan, do kontynuacji działalności i z 
tego względu może ona nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie 
uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności. Ryzyko to dotyczy jednakże 
bezpośrednio wyłącznie segmentu dyskontowego, gdyż oba segmenty są od siebie 
niezależne. Jedynym łączącym je elementem jest fakt posiadania przez Redan 58,7% akcji w 
TXM SA w restrukturyzacji. Ewentualne wyłącznie TXM SA w restrukturyzacji z Grupy Redan 
spowodowałoby zmniejszenie skali działalności Grupy Kapitałowej Redan i jej przychodów, 
lecz mogłoby pozytywnie wpłynąć na generowane przez nią wyniki i jej strukturę bilansu. 
 
Rada Nadzorcza stwierdza, że nie ma zastrzeżeń odnoście współpracy z Zarządem Spółki. 
Zarząd rzetelnie przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów dotyczących 
działalności Spółki oraz na bieżąco informował o sprawach będących w kompetencji Rady 
Nadzorczej.  
 
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
Spółka Redan S.A. posiada system kontroli wewnętrznej. Opiera się on na kadrze 
kierowniczej poszczególnych działów z wiodącą rolą Zarządu, co wynika z przyjętej struktury 
organizacyjnej. Za system kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiada Zarząd. Jego rola 
widoczna jest w szczególności w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów 
okresowych. W Spółce zostały wdrożone i funkcjonują procedury i narzędzia informatyczne 
pozwalające na prawidłowe prowadzenie rozliczeń Spółki zgodnie z przyjętym zasadami 
rachunkowości oraz monitorowanie i bieżącą kontrolę terminowości należności i 
zobowiązań, jak również pozwalające na analizowanie i prognozowanie przepływów 
pieniężnych, co pozwala na skuteczne nadzorowanie funkcjonującego w Spółce systemu.  
 
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej jest zapewniona w oparciu o: 

– rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich 
ewidencjonowaniem; 



– ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę; 
– regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe; 
– weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta 

 
Każda ze spółek Grupy prowadzi samodzielnie księgi rachunkowe, zatrudniając w 
niezbędnym wymiarze czasu pracy osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, wiedze i 
doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań 
finansowych lub powierza obsługę wyspecjalizowanej firmie. 
 
Konsolidacji danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych poszczególnych 
spółek, przekształceń sprawozdań jednostkowych spółek zagranicznych oraz spółek 
zależnych dokonuje zespół księgowy Redan S.A. zapewniając porównywalność danych, 
przestrzeganie polityki rachunkowości obowiązującej w Grupie, zgodność sprawozdań i 
prezentowanych w nich danych z przepisami prawa. Zespół ten na bieżąco weryfikuje stan 
ksiąg oraz urządzeń księgowych ze stanem rzeczywistym i obowiązującymi w Grupie 
zasadami rachunkowości, śledzi zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych 
odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych i przygotowuje ich 
wprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
Proces przygotowywania źródłowych danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości 
jest w większości zautomatyzowany. W Redan S.A. do przygotowania informacji do 
sprawozdania jednostkowego i konsolidacji są wykorzystywane standardowe mechanizmy 
systemów księgowo-finansowych oraz przygotowane dodatkowe zestawienia. 
Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom 
operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. 
Wszelkie tabele finansowe i dane opisowe przygotowywane są przez zespoły: analiz i 
księgowy, dla których głównym źródłem informacji są księgi handlowe oraz dodatkowe 
moduły systemu komputerowego. Sprawozdania finansowe są przekazywane do weryfikacji 
Zarządowi oraz Komitetowi Audytu, ponadto podlegają przeglądowi (półroczne) i badaniu 
(roczne) przez niezależnego biegłego rewidenta. 
Rada Nadzorcza nie wnosi uwag odnośnie stosowanego w Grupie procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych i mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania 
finansowego. Sprawozdania finansowe są sporządzone rzetelnie, zgodnie z sytuacja 
finansową Spółki. W opinii Rady Nadzorczej stosowany proces sprawozdawczości finansowej 
zapewnia sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i stosowanymi przez Grupę zasadami rachunkowości.  
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia także funkcjonujące w Spółce i Grupie Redan 
mechanizmy kontrolne dotyczące działalności operacyjnej skupiające się na obszarach o 
szczególnym znaczeniu: 

a) Kontrola operacyjna na poziomie sklepów  
b) Kontrola nad zasadnością i poprawnością ponoszonych kosztów (procedury kontroli są 

zaimplementowane do systemów IT, wszystkie dokumenty kosztowe przed ich 
faktycznym zapłaceniem muszą przejść ścieżkę weryfikacji), 

c) Kontrola osiąganych wyników – informacja zarządcza (funkcjonuje usystematyzowany 
schemat raportowania a zarazem kontroli osiągniętych wyników), 

d) Kontrola jakości towarów -funkcjonuje kilku etapowa procedura weryfikacji jakości, 
stanu, zgodności z zamówieniem, 

e) Kontrola stanu zapasów w magazynie centralnym jak i w sieci sprzedaży 



f) Kontrole przeciwdziałające kradzieży towarów, 
g) Kontrole stanów środków pieniężnych ( realizowane w odstępach co tygodniowych 

poprzez weryfikację stanów zwrotów gotówki ze sklepów do banku. 
Rada Nadzorcza zaleciła rozbudowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie osiąganych 
wyników o schematy raportowania dla jednostkowego Redan S.A. 
 
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  
System zarządzenia ryzykiem w Spółce Redan S.A. oparty jest na stworzonej strukturze 
organizacyjnej. Jest ona złożona z wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, których 
zadaniem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk, oszacowanie ich wpływu na poszczególne 
procesy decyzyjne, monitoring oraz raportowanie bezpośrednio do Zarządu Spółki. Zarząd 
nadzoruje i kontroluje istotne ryzyka związane z działalnością Spółki. Dzięki wprowadzeniu 
takiego rozwiązania Spółka oraz Zarząd posiadają skuteczne instrumenty mające na celu 
minimalizowanie potencjalnych ryzyk związanych z działalnością Redan S.A. Rada Nadzorcza 
pozytywnie ocenia przyjęte rozwiązania w omawianym zakresie.  
Elementem eliminowania możliwości wystąpienia któregoś z ryzyk, jest obserwowanie rynku 
oraz prognozowanie możliwych scenariuszy w gospodarce, w celu elastycznego reagowania 
na zmieniające się warunki oraz wyjście naprzeciw pojawiającym się potrzebom rynkowym. 
Prowadzony jest rejestr ryzyk dla segmentu modowego i dyskontowego, z 
wyszczególnieniem czynników ryzyka, osób odpowiedzialnych za ryzyko i stosowanych 
sposobów reakcji na ryzyko. Na analizę ryzyk składa się: identyfikacja ryzyk, wyznaczenie skal 
do ich oceny oraz przeprowadzenie kwantyfikacji ryzyk. Miary ryzyk opierają się na ich 
skutku (finansowy, wpływ na realizację celów ogólnych, zagrożenie utraty wizerunku, 
ewentualna niezgodność z przepisami, ograniczenie skutków mechanizmami kontrolnymi ) i 
prawdopodobieństwie wystąpienia. 
W 2019 roku dla ograniczania ryzyk płynnościowych związanych z istniejącymi 
zobowiązaniami przeterminowanymi w segmencie dyskontowym spółka zależna TXM SA w 
restrukturyzacji złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które 
zostało otwarte w dniu 15 maja 2019 roku. Spowodowało to pojawienie się nowych ryzyk 
związanych z samy procesem oraz nową strategią, ale ograniczenie innych np. związanych z 
zobowiązaniami przeterminowanymi. 
 
COMPLIANCE 
W zakresie compliance, Spółka na bieżąco podejmuje działania mające zapewnić jej 
działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, normami bądź zaleceniami. 
Spółka zgodnie z tymi zaleceniami stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. 
Sporządzane sprawozdania finansowe Spółki są zgodne ze stosowanymi przez Spółkę 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  
 
Obowiązki informacyjne Spółka wypełnia w oparciu o przepisy :  

1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych  

2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 



oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim  

3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 
oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE; 

4) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z 
wykonywaniem obowiązków informacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW.  

 
W swojej działalności operacyjnej, Spółka stosuje zasadę postępowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosuje przepisy następujących ustaw: 
Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Rachunkowości, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o 
Biegłych Rewidentach, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych, Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Ustawy o Zastawie 
Rejestrowym i Rejestrze Zastawów, szeregu ustaw szczególnych np. Ustawy o Prawach 
Konsumenta, a także prawa europejskiego, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych, Rozporządzenia MAR. Spółka prowadząc swoją działalność przestrzega wszystkich 
wyżej wymienionych przepisów prawa.  
Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w dniu 2 maja 2019 roku wskutek braku opublikowania 
raportu okresowego w postaci sprawozdań finansowych TXM SA w restrukturyzacji i Grupy 
TXM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Redan SA na wniosek Komisji 
Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami Redan SA i 
TXM SA w restrukturyzacji. Opóźnienie w terminie publikacji skonsolidowanego raportu 
rocznego Grupy Redan za 2018 r. wynikało z faktu, iż nie nastąpiło rozstrzygnięcie 
niepewności, czy sprawozdanie jednostki zależnej TXM SA w restrukturyzacji powinno być 
sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Kluczowym do rozstrzygnięcia było 
rozpoznanie wniosku Spółki o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie 
przyspieszonego postepowania układowego złożonego w dniu 3 kwietnia 2019 r. TXM SA w 
restrukturyzacji otrzymała potwierdzenie otwarcia postępowania w dniu 16 maja 2019 r. i 
tego dnia przekazała sprawozdania do konsolidacji. Redan SA opublikowała sprawozdanie 
skonsolidowane Grupy Redan 23 maja 2019 roku dzień po otrzymaniu sprawozdania 
audytora z badania.  
 
W Spółce funkcjonuje zasada bieżącego szkolenia pracowników w zakresie zmian przepisów i 
norm prawnych w obszarach objętych działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie wnosi 
zastrzeżeń, co do działań Spółki w zakresie stosowania zasady compliance.  
Redan SA przestrzega zasad postępowania z informacjami poufnymi w spółkach publicznych, 
postępując w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.Urz. UE L 173 z 12.6.2014, str. 1-61. 
Rada Nadzorcza zaleciła opracowanie i wdrożenie przez Zarząd pisemnych procedur 
compliance, szczególnie biorąc pod uwagę zapisy projektu Ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych i rekomendacje GPW z nim związane. 
 



FUNKCJE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 
W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu wyodrębniony w ramach Rady Nadzorczej. Komitet 
Audytu zapoznawał się na bieżąco ze sposobami i zakresem działania systemu kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz stosowanymi w Spółce metodami rachunkowości. 
Zadania audytu wewnętrznego spełniają procedury obowiązujące w Spółce, związane z 
realizacją zadań operacyjnych, nadzorowane przez kadrę kierowniczą i zarządzającą Spółki. 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie instrumentów kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem, przyjętymi w Spółce i nie wnosi w tym zakresie żadnych istotnych 
uwag.  
Ponadto Rada Nadzorcza uznaje, że główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem 
obowiązujących przepisów prawa i regulacji są identyfikowane i w sposób właściwy 
rozpoznawane przez Zarząd oraz minimalizowane. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co 
do pozytywnej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami 
istotnymi dla Spółki, a ich skuteczność funkcjonowania uważa za wystarczającą.  
 
Zgodnie z powyższym, jak również biorąc również pod uwagę skalę działalności Spółki, jej 
obecną strukturę organizacyjną, obowiązujące procedury, obieg dokumentów, oraz 
optymalizowane na bieżąco koszty działalności operacyjnej Spółki, Rada Nadzorcza, według 
swojej opinii nie widzi potrzeby odrębnego wydzielania w strukturach organizacyjnych Spółki 
funkcji audytu wewnętrznego.  
Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedstawianą przez Zarząd sytuacją na rynku detalicznym 
w obszarze działalności operacyjnej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, podejmowane przez 
Zarząd Spółki działania operacyjne powinny przynieść pozytywne efekty w postaci poprawy 
wyników, przy równoczesnym minimalizowaniu istniejących ryzyk. Niemniej jednak 
Akcjonariusze muszą brać pod uwagę ryzyka w działalności Spółki, na które zwraca uwagę 
Zarząd spółki w publikowanych sprawozdaniach.  
 
 
OCENA RADY NADZORCZEJ SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW KONTROLI 
WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU 
WEWNĘTRZNEGO 
Przyjęty w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem jest 
prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie 
skuteczności i efektywności. Pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych 
działań zapobiegawczych bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki. 
 
W ocenie Rady Nadzorczej główne cele takie jak wiarygodność sprawozdań finansowych oraz 
zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami Spółka skutecznie osiąga poprzez 
zastosowanie oraz monitorowanie opisanych wyżej systemów kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem oraz compliance, które są adekwatne do charakteru i skali działalności 
Spółki.  
Sprawozdania finansowe Spółki są poddawane badaniom przez podmioty uprawnione, 
wybrane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Sprawozdania były publikowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (za wyjątkiem opisanej powyżej sytuacji niedotrzymania 
terminu publikacji sprawozdania skonsolidowanego Grupy Redan za rok 2018). 
W opinii Rady Nadzorczej Zarząd dokłada wszelkich starań aby na bieżąco weryfikować 
sytuację finansową Spółki i spółek zależnych oraz efektywnie zarządzać posiadanym 



majątkiem. Podsumowując powyższą ocenę, Rada Nadzorcza uznała, iż nie ma konieczności 
powołania komórki audytu wewnętrznego, jednak wskazane jest wyznaczenie osoby lub 
osób, które będą koordynowały realizację procedur związanych funkcjonowaniem systemów 
kontroli wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem i compliance, zbierały materiały od kierowników 
poszczególnych jednostek, prowadziły zbiorcze rejestry i przygotowywały raporty z tych 
procesów dla Zarządu. Zalecane jest również wdrożenie w 2019 roku przez Zarząd pisemnych 
procedur compliance. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
Uzasadnienie: 
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami zasad ładu 
korporacyjnego - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, bowiem zgodnie z 
zasadą II.Z.10.1. - Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada 
nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji 
spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego - ocena ta obejmuje wszystkie istotne 
mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności 
operacyjnej. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 4 pod głosowanie jawne. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie 
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