Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALDA S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALDA S.A. („Spółka”)
z wyników oceny:
Sprawozdania finansowego ALDA S.A. za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2014 r., sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty

Niniejsza ocena została dokonana na podstawie:
I.

Sprawozdania finansowego ALDA S.A. za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2014 roku;

II.

Sprawozdania Zarządu ALDA S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia
2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

III.

Raportu z badania sprawozdania finansowego ALDA S.A. przygotowanego
przez Kancelarię Biegłego Rewidenta „PROFIN” K. Szewczyk z siedzibą w
Brzegu, ul. Konopnickiej 114, ;

IV.

Opinii biegłego rewidenta w sprawie badanych sprawozdań finansowych;

V.

Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad
Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.

Rada Nadzorcza

wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdania finansowego dokonaną przez
niezależnego biegłego rewidenta. Pisemne sprawozdanie z tego badania oraz
opinia biegłego rewidenta , stanowiąca jego syntezę, stanowiły podstawowy
materiał analityczny poddany ocenie Rady .
W ocenie Rady Nadzorczej:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 we wszystkich aspektach
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,
zasadami rachunkowości , a także zgodnie ze stanem faktycznym
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ujawnionym w księgach. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
na dzień 31 grudnia 2014r.
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie
sprawozdania finansowego ALDA S.A. za rok obrotowy 2014 .
Rada Nadzorcza poddała też analizie Sprawozdanie Zarządu z
działalności gospodarczej prowadzonej w 2014r. W dokumencie tym
zawarto opis zdarzeń gospodarczych i działań Zarządu mających
wpływ na działalność jednostki. Rada Nadzorcza stwierdziła , że
sprawozdanie to rzetelnie przedstawia prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz pozwala na ocenę kondycji finansowej Spółki.
W 2014 roku ALDA S.A. zanotowała 15,04 mln zł przychodów ze
sprzedaży, co w porównaniu do 2013 roku stanowi wzrost o 24 %.
Zysk netto w 2014 r. wyniósł 105 tys. zł , w odniesieniu do 122 tys. zł
w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ROS wyniósł 0,7%, wskaźnik
marży EBIT wyniósł 2,15% .
Przychody i koszty za ten okres przedstawiały się następująco :
Wyszczególnienie
-przychody ze sprzedaży
-wartość materiałów i towarów
sprzed. w cenach zakupu
-pozostałe koszty dział. operacyjnej
-zysk /strata na sprzedaży

2014 r.

2013 r.

15 041 328,87

12 118 948,75

1 224 209,58

1 491 956,04

13 637 182,34

10 201 943,98

179 936,95

425 048,73

-rentowność na sprzedaży
(zysk na sprzedaży/przychody ze
sprzedaży)
-wyniki na pozostałych operacjach

1,20%

3,51%

143 619,77

-55 196,56

-wynik na operacjach finansowych

-200 556,81

-203 967,70
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-wyniki nadzwyczajne

0

0

122 999,91

165 884,47

18 441,00

44 061,00

104 558,91

121 823,47

-rentowność brutto
(zysk brutto/przychody ze
sprzedaży)

0,82 %

1,37%

-rentowność netto (ROS)
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,70 %

1%

ROE
(zysk netto/kapitał własny)

8,11 %

10,28%

-zysk brutto
-podatek dochodowy
-zysk netto

Do istotnych zdarzeń , które wpłynęły na działalność Spółki w 2014r.
należało :
-

rozbudowa hal magazynowych w Sławkowie co pozwoliło na uzyskanie

obiektów magazynowych o łącznej powierzchni 1300m2
-

wdrożenie w zakładzie produkcyjnym w Sławkowie innowacyjnych metod

wytwarzania i nowych innowacyjnych wyrobów
- udział w licznych targach branżowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Uczestnictwo w targach

zaowocowało zebraniem wielu doświadczeń ,

kontaktów oraz zwiększeniem sprzedaży , zwłaszcza koszy do segregacji
odpadów
- w I kwartale 2014 roku po przeprowadzonym audycie Spółka uzyskała na
kolejny okres roczny Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 dla
zakładu produkcyjnego w Sławkowie .

2. Mając na uwadze powyższe , Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia
prowadzoną przez Spółkę działalność . Kierując się dbałością o
przyszłość Spółki

Rada Nadzorcza wskazuje konieczność podjęcia

przez Zarząd dalszych działań zmierzających do umacniania pozycji
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rynkowej poprzez m.in. systematyczny wzrost sprzedaży i rozszerzanie
gamy asortymentowej . Poczynione w 2014r. działania powinny
zaowocować dalszym rozwojem w następnych okresach .

3. Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu
przyjęcie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok w
wysokości 104 558,91 złotych w całości na kapitał zapasowy

oraz

udzielenie absolutorium członkom Zarządu , z pełnionych przez nich
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

Podpisy członków Rady Nadzorczej :

Urbańska Elżbieta

……………………………

/Przewodnicząca Rady Nadzorczej /

Monika Świderska

...………………………….

/Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej /
Danuta Fryc
/Członek Rady Nadzorczej /

…………………………….

Teresa Maziarz
/Członek Rady Nadzorczej /

…………………………….

Daniel Orzeł
/Członek Rady Nadzorczej /

…………………………….
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Ząbkowice Śl. 29 maja 2015 r.
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