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                                                                                                                         z dnia 27.05.2008 r. 

 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 
UNIBEP  S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim 

za rok obrotowy 2007 

 

 

Rada Nadzorcza  UNIBEP S.A.  w roku 2007 zakończyła  działalność  w  składzie 5- 

osobowym :                        

 

1. Zofia  Mikołuszko    -   Przewodnicząca Rady 

2. Zofia  Stajkowska     -   Sekretarz Rady 

3. Zina  Micał               -   Członek   Rady 

4. Beata Skowrońska    -   Członek   Rady 

5. Dariusz  Skowroński  -  Członek Rady 

 

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 7 posiedzeń.  Podstawowymi zagadnieniami 

którymi zajmowała się Rada były : 

• bieżąca analiza wyników ekonomiczno-finansowych Spółki ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rentowność poszczególnych  budów, egzekwowanie 

należności i obniżenie kosztów własnych. 

• rozpatrzenie i przyjęcie materiałów na Zgromadzenie Wspólników dotyczących 

sprawozdania finansowego i Zarządu Spółki z działalności firmy za rok obrotowy 

2007r 

• rozpatrzenie i przyjęcie materiałów na Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników.  

• bieżąca realizacja planu sprzedaży oraz zabezpieczenie portfela zleceń na rok 

sprawozdawczy oraz na rok 2008. 

• wybór auditora do badania sprawozdania finansowego za rok 2007. 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie zmian organizacyjnych 

Spółki. 

 

Na posiedzenia Rady materiały dostarczano  w terminach wynikających z Regulaminu 

Działania Rady Nadzorczej. 

Bieżące sprawy były referowane ustnie przez Prezesa i pozostałych członków Zarządu 

biorących udział w posiedzeniu. 

W posiedzeniach Rady uczestniczył każdorazowo Prezes Zarządu, w części cały skład 

Zarządu , a przy rozpatrywaniu spraw finansowych Dyrektor Ekonomiczno Finansowy. 

Z  posiedzeń Rady  sporządzany był protokół. 

Postanowienia zapadały w formie uchwał, które były podpisywane przez wszystkich 

członków Rady biorących udział w posiedzeniu. 

Rada w okresie sprawozdawczym podjęła 36 uchwał oraz wyraziła kilka opinii do spraw nie 

wymagających podjęcia uchwał. 

Podejmowana tematyka na posiedzeniach Rady świadczy o tym, że działania Rady były 

skierowane na współdziałanie z Zarządem Spółki w celu osiągnięcia dobrych wyników 

finansowych, płynności finansowej, zmiany struktury organizacyjnej i zatrudnienia. 

 

 

 



Rada Nadzorcza UNIBEP  S.A. stwierdza, że wywiązała się ze swoich obowiązków 

statutowych i zwraca się do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium z 

wykonania obowiązków. 

 

 

 

 

 


