
Sprawozdanie 

z działalności Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Handlowo Usługowej Domar S.A. w Poznaniu 

w 2019 roku 

Od początku 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie: 

Przewodniczący                                         Marek Operacz 

 Zastępca Przewodniczącego                    Józef Roszak 

 Sekretarz                                                      Danuta Paupa 

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019r akcjonariusze Spółki  udzielili absolutorium  

wszystkim członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. 

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej i zgodnie z porządkiem obrad akcjonariusze 

dokonali w głosowaniu tajnym wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję. 

Na członków nowej Rady Nadzorczej zostali wybrani : 

Barbara Hamrol, Jolanta Operacz i Józef Roszak. 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 maja 2019r nowo wybrana Rada Nadzorcza jednomyślnie 

ukształtowała się w składzie: 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej                                                  Barbara Hamrol 

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej                                 Józef Roszak 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                                               Jolanta Operacz.  

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza kontrolowała 

działalność Spółki. Na posiedzeniach plenarnych członkowie Zarządu informowali Radę Nadzorczą 

o istotnych problemach zgodnie z zakresem ich kompetencji  oraz odpowiadali na pytania Rady. 

Na każdym posiedzeniu  - Zarząd informował członków Rady Nadzorczej o wynikach  ekonomicznych  

Spółki  oraz wynikach w działalności handlowej oraz usługowej. Informacje poparte były 

każdorazowo materiałami analitycznymi,  w wyprzedzeniem przekazywanymi członkom Rady. 

Do najistotniejszych tematów posiedzeń należały: 

  wyniki sprzedażowe Spółki z omówieniem poszczególnych placówek handlowych, 

  efektywność w zakresie wynajmu  powierzchni biurowej i magazynowej, 

  efekty działalności inwestycyjnej i remontowej, 

  efekty działalności promocyjnej i reklamowej, 



  przygotowanie i wdrożenie sprzedaży internetowej, a także efekty działań w tym zakresie. 

Na przestrzeni całego roku Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń plenarnych i wzięła udział w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia b.r. Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniem  Art.382 §3 

Kodeksu Spółek Handlowych na posiedzeniu zdalnym  omówiła : 

1. Sprawozdanie finansowe DOMAR S.A. Wielkopolskiej Spółki Handlowo Usługowej w  

              Poznaniu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku składające się z 

  bilansu na dzień 31 grudnia 2019r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów 

kwotą 9 362 272,46 zł. 

  rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2019r do 31.12.2019r wykazującego zysk 

netto w kwocie 121 483,66 zł. 

  zestawienia zmian w kapitale (funduszu)  własnym w okresie 1.01.2019 do 

31.12.2019 r. wykazującym wzrost kapitału o 121 483,66 zł. 

  rachunku przepływów pieniężnych za okres 1.01.2019r do 31.12.2019r 

wykazującego spadek środków pieniężnych o 327 223,59 zł. 

 

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Domar S.A. Wielkopolskiej Spółki Handlowo usługowej 

w Poznaniu za rok 2019. 

3.  Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania  

              finansowego sporządzonego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 

              Domar S.A. 

Po zapoznaniu się z powyższymi materiałami Rada Nadzorcza ocenia działalność wszystkich  

członków Zarządu pełniących funkcje w 2019 roku pozytywnie i wnosi o udzielenie tym osobom 

absolutorium za działalność w 2019 roku. 

Rada Nadzorcza popiera również wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku netto wypracowanego 

w 2019 roku w kwocie 121 483,66 zł na kapitał zapasowy Spółki. 

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z prośbą o udzielenie absolutorium 

wszystkim jej członkom działającym w 2019 roku. 

  Podpisy członków Rady Nadzorczej. 

 

Barbara Hamrol                                         Józef Roszak                                          Jolanta Operacz        


