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SPRAWOZDANIE 
z działalności Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie w roku 2013 
oraz z wyników oceny:  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania 
finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2013. 

 
 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ 
W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym 
składzie: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Wesołowski   
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -  Henryk Torbicki  
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Behnke   
Członek Rady Nadzorczej – Adam Skowroński    
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Sznajder  

W roku 2013 nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W skład Komitetu Audytu                          
w roku 2013 wchodzili Pan Henryk Torbicki, Pan Adam Skowroński oraz Pan Tomasz Sznajder. 

     
INFORMACJA O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ 

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia w terminach 25.01.2013 r. oraz 
28.06.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła w roku 2013 siedemnaście uchwał, w tym sześć uchwał w trybie 
obiegowym. 
 

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. 
Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu 
Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada 
Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce. Członkowie 
Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, 
która działała kolegialnie, jak również procedowała w zależności od potrzeb w trybie 
korespondencyjnym. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie                            
z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. 

 
DO NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARÓW DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ W 2013 r. NALEŻAŁO: 

���� ocena sprawozdania finansowego Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 
2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., 
opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2012, 

���� ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja 
Budowlana Dom za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
Korporacja Budowlana Dom w roku obrotowym 2012, 

���� wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego oraz badania sprawozdania 
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Korporacja Budowlana Dom, 

���� uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Korporacja Budowlana Dom S.A., 
���� opiniowanie treści projektów uchwał Walnych Zgromadzeń, 
���� bieżące monitorowanie działalności Spółki, jej sytuacji finansowej, poziomu sprzedaży i kosztów 

oraz podejmowanych przez Zarząd decyzji strategicznych. 
Rada Nadzorcza Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie niniejszym 
przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje tym samym                      
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o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, wszystkim członkom 
Rady Nadzorczej zasiadających w organie we wskazanym okresie. 

 
OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI I ZARZĄDU 

Rada Nadzorcza Korporacja Budowlana Dom S.A. w oparciu o zasadę Nr III.1.1) dokumentu Dobrych 
praktyk spółek notowanych na GPW oraz działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) dokonała oceny sytuacji spółki 
Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2013r. 
Rada Nadzorcza, zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej                   
za 2013r., obejmującymi: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
2. bilans, rachunek zysków i strat,  
3. zestawienie zmian w kapitale własnym,  
4. rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wyżej wymienionych dokumentów. 
Sprawozdania te zostały zbadane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez niezależnego 
biegłego rewidenta - Perfekta Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Złota 9, 84-200 
Wejherowo. Biegły rewident nie wskazał jakichkolwiek zastrzeżeń do sprawozdań finansowych Spółki 
oraz Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom.  
 
Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 stwierdził, iż sprawozdanie: 
 

� przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r., jak też jej wyniku finansowego za okres 
od dnia 1 stycznia 2013roku do  dnia 31 grudnia 2013 roku, 

� zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, 

� jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu Spółki. 

 
Biegły rewident potwierdził również, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia              
1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku jest kompletne i informacje w nim zawarte są 
zgodne z załączonym sprawozdaniem finansowym. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności 
uwzględniają odpowiednie postanowienia 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 2009.33.259 z późn. zm.).  
 
Biegły rewident, badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2013 
stwierdził, iż sprawozdanie: 
 

� przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r., jak też jej wyniku finansowego za okres 
od dnia 1 stycznia 2013roku do  dnia 31 grudnia 2013 roku, 

� zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE, 

� jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych. 

 
Biegły rewident potwierdził również, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej                     
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w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku jest kompletne i informacje w nim 
zawarte są zgodne z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Informacje zawarte                              
w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia 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 2009.33.259 
z późn. zm.).  
 
Mając na względzie powyższe wyniki badań dokonane przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza 
Spółki tym samym pozytywnie opiniuje wskazane sprawozdania.  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom                   
za 2013 r. w ocenie Rady Nadzorczej zawierają niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania 
Spółki oraz Grupy Kapitałowej w tym roku obrotowym. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania 
finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2013 r., jak również sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki oraz Grupy Kapitałowej są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.  

Rada Nadzorcza – działając na podstawie  art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – po  rozpatrzeniu    
przedłożonych  jej  dokumentów  i  po zapoznaniu  się  z  opinią  biegłych  rewidentów, pozytywnie 
oceniła propozycję Zarządu Spółki, aby zysk netto Spółki osiągnięty za rok 2013 w kwocie 5.756.017,49 
zł (słownie:  pięć  milionów  siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych  czterdzieści 
dziewięć  groszy)  przeznaczyć  w  całości  na  zwiększenie  kapitału zapasowego Spółki.     

ODNOŚNIE  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ KORPORACJA 
BUDOWLANA DOM  ZA 2013 r. RADA NADZORCZA : 

1. Dokonała wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań 
finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 

2. Dokonała oceny wyników gospodarczych za 2013 rok poprzez: 
���� analizę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2013 roku,  
���� analizę wielkości bilansowych, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych                

za 2013 rok. 
Dla oceny sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza wykorzystała  dokumentację tj. Raport i Opinię 
biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej. Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanych 
sprawozdań finansowych. Po dokonaniu oceny całości sprawozdań finansowych za 2013 rok Rada 
Nadzorcza jest przekonana, że zostały sporządzone zgodnie z księgami rachunkowymi oraz zgodnie ze 
stanem faktycznym. Sprawozdania przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy 
Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom. 
 

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ KB DOM W 2013 r. 
Grupa Kapitałowa KB DOM w roku 2013 roku koncentrowała się przede wszystkim na pozyskaniu 
nowych kontraktów w zakresie obydwu segmentów prowadzonej działalności tj. generalnego 
wykonawstwa, produkcji prefabrykowanych elementów betonowych oraz na rozszerzaniu oferty 
produktowej, w szczególności o produkty charakteryzujące się wyższą od normalnie uzyskiwanej 
zyskownością. 
W 2013 roku Grupa KB Dom podpisała m.in. umowy na realizacje na terenie Gdańska, Ząbek 
k/Warszawy i Olsztyna wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych, których łączna wartość przekracza 
100 mln zł. Na początku 2014 roku zawarty został kolejny kontrakt na kwotę ok. 33,4 mln zł na budowę 
projektu mieszkaniowego zlokalizowanego na terenie Warszawy.  Niezależnie od aktualnego poziomu 
zakontraktowania, pozwalającego Grupie KB DOM planować działalność w okresie najbliższych 
kilkunastu miesięcy celem Spółki na 2014 roku jest pozyskanie nowych umów, rozszerzenie bazy 
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Klientów oraz zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności rynek rosyjski oraz 
skandynawski.  
 

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTYEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
 
W  Spółce  funkcjonuje  wdrożony system  kontroli wewnętrznej  i  zarządzania  ryzykiem obejmujący  
swoim  zakresem  między  innymi obszary księgowości, sprawozdawczości i konsolidacji oraz 
prognozowania i analiz finansowych. Spółka  wprowadziła standardy  korporacyjne  gwarantujące  
skuteczność  prowadzonej  kontroli  i identyfikacji oraz eliminowania ryzyk, w tym w szczególności 
zastosowano  cykliczność  weryfikacji  założeń  budżetowych, wprowadzono stały przed- i po- 
sprzedażowy monitoring sytuacji płynnościowej kontrahentów w celu minimalizowania ryzyka 
nieodzyskania należności. Ponadto stosuje  się  usystematyzowany  model  raportowania  
finansowego  dla  potrzeb zewnętrznych  i wewnętrznych. Istotnym  elementem  zarządzania  ryzykiem  
w  odniesieniu  do  sprawozdań  finansowych  jest poddawanie tych sprawozdań przeglądom                         
i badaniom przez biegłego rewidenta. 
 

W N I O S K I  : 
I. 
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:  
 

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;  
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w  roku 2013;  
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja 

Budowlana Dom S.A.  za rok 2013;  
4. zatwierdzenie  sprawozdania  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana 

Dom S.A  w  roku 2013;  
5. przeznaczenie zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd;  
6. udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak następuje:  

 
���� Małgorzacie Dzięgielewskiej - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,  
���� Rafałowi Jakóbiakowi- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,  
���� Adamowi Stroniawskiemu- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,  

 
II. 
Rada Nadzorcza wnosi jednocześnie do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie niniejszego sprawozdania 
i udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 
 
III. 
Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.                          
w sprawie przekazania zysku netto Spółki za rok 2013 na kapitał zapasowy i ocenia go pozytywnie oraz 
wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie przedstawionej 
propozycji. 
 
IV. 
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje kierunki działań prowadzonych przez Zarząd Korporacja 
Budowlana Dom S.A. W roku obrotowym 2013 zakres nadzorowanych przez Radę Nadzorczą działań 
obejmował m.in.:  

���� obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji celem 
pokrycia straty za lata ubiegłe; 

���� proces scalenia akcji Spółki w parytecie scalenia 100:1; 
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���� sprawy związane z reorganizacją majątku trwałego Spółki – nadzorowanie procesu 
negocjacyjnego sprzedaży nieruchomości Spółki położonej w Inowrocławiu; 

���� ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki; 
���� wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostkowe                                       

i skonsolidowane za 2013 rok;   
���� przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok;  
���� wyrażanie opinii odnośnie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia. 

 
Wszystkie wyżej wymienione działania Rada Nadzorcza oceniła jako pozytywnie przeprowadzone                 
i zakończone. 

 
Rada Nadzorcza przedstawia niniejsze sprawozdanie 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

Korporacja Budowlana Dom S.A. 
 
 
 
 

Rada Nadzorcza Spółki 
 

Korporacja Budowlana Dom S.A. 


