OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO
Niniejsze Oświadczenie i Raport o stosowaniu Ładu korporacyjnego przez Grupę Kęty S.A. w 2017 r.
zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 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 niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.)
ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRYM SPÓŁKA PODLEGAŁA W 2017 ROKU
W roku 2017 Grupa Kęty S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych.
Jego pełny tekst udostępniony jest na stronie internetowej GPW pod adresem
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf
Podstawową zasadą Dobrych Praktyk jest formuła „stosuj lub wyjaśnij” („comply or explain”), która
oznacza, iż spółka zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji
odstępstwa od zastosowania danej reguły wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz
upublicznienia w formie raportu tego faktu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW.
W 2017 roku Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk, z
wyjątkiem zasady, określonej w Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie
akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Walne
Zgromadzenie”), przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz
wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń. W ocenie Spółki
realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz
prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Ponadto z uwagi na strukturę
akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia
walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości
zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zachowania odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy Kęty
S.A., rekomendacja nr IV.R.2 nie miała zastosowania. Jednocześnie Spółka zapewnia transmisję
internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym poprzez transmisję w sieci Internet, zgodnie z wymogiem
określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych Praktyk. Zarazem Spółka nie wyklucza
możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad
WZA w przyszłości, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych.
AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji
Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są
notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień
31 grudnia 2017 r. wynosiła 9 521 700 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy
posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku przedstawiał się następująco:

Liczba akcji
31.12.2017

Udział w kapitale

Liczba akcji
31.12.2016

Udział w kapitale

Aviva OFE

1 750 000

18,38%

1 649 000

17,40%

Nationale-Nederlanden OFE

1 733 000

18,20%

1 732 000

18,27%

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ

865 000

9,08%

870 000

9,18%

AEGON PTE

590 000

6,20%

nie dotyczy

nie dotyczy

PTE Allianz Polska

498 000

5,23%

498 000

5,25%

Pozostali

4 085 700

42,91%

4 729 376

49,90%

Razem

9 521 700

100,00%

9 478 376

100,00%

Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania.
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia walne zgromadzenia odbywają
się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej lub w Warszawie. Są one zwoływane przez Zarząd poprzez
ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania
informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Walne
Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału
zakładowego mają prawo złożenia wniosku o zwołanie Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad tego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Zgodnie z
przyjętym Regulaminem obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki lub osoba przez niego wskazana i zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania,
przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione
do głosowania na Zgromadzeniu. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący stwierdza prawidłowość
zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad, zarządza przyjęcie porządku obrad. W toku obrad do obowiązków i uprawnień
Przewodniczącego należy w szczególności czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami
kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zgromadzenia, udzielanie i odbieranie głosu
uczestnikom Zgromadzenia, zarządzanie przerw w obradach, zarządzanie nad uchwałami Zgromadzenia
oraz stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników.
Ze względu na fakt, że Spółka jest spółką publiczną w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i
wykonywać prawo głosu akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela na szesnaście dni przed
datą walnego zgromadzenia. Muszą oni dokonać stosownej rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu
zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia również
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, biegły rewident Spółki oraz inne osoby zaproszone przez
organ zwołujący Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do
rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Zgromadzenie zwykłą większością głosów postanowi
inaczej.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd,
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę),
liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest dostępna w siedzibie/lokalu Zarządu Spółki na
trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Walnego
Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. oraz przepisami prawa, akcjonariusz Spółki ma prawo:
- uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników;

- kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę
na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- zadawać pytania w każdej sprawie objętej porządkiem obrad;
- zgłosić sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w
drodze uchwały rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia;
- zgłaszać propozycje zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt
uchwały, której taka propozycja dotyczy;
- żądać przeprowadzenia tajnego głosowania;
- żądać udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia w przypadkach i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach prawa;
- żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który
powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać
odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia;
- przeglądać księgi protokołów z Walnego Zgromadzenia i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd
Spółki odpisów uchwał;
- zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a wypis z protokołu wraz z
dowodami zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd
Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Uchwały Zgromadzenia zapadają większością głosów
zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych. Głosowanie odbywa się za
pomocą elektronicznego systemu obliczania głosów. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza
się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Głosowanie tajne zarządza się również w
sytuacji, jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu tego
zażąda. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Przebieg Walnego
Zgromadzenia jest transmitowany na żywo przez internet dla wszystkich zainteresowanych, a także
rejestrowany i zamieszczany na stronie internetowej Grupy Kęty S.A. do odtworzenia w dowolnym
terminie.
PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE AKCJONARIUSZOM LUB
INNYM PODMIOTOM
Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne
akcjonariuszom lub innym podmiotom. Akcje Grupy Kęty S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda
z nich daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU
Spółka nie wprowadziła szczególnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z akcji.
OGRANICZENIA W PRZENOSZENIU PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega
ograniczeniom. Żadna z wyemitowanych serii nie daje posiadaczom specjalnych uprawnień kontrolnych
wobec emitenta, ani nie wprowadza ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu lub innych praw
należnych akcjonariuszom. Nie występują też ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności
papierów wartościowych emitenta.

ZASADY ZMIANY STATUTU GRUPY KĘTY S.A.
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością trzech czwartych
głosów oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h). Obowiązek zgłoszenia zmiany
statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu w ciągu 3 miesięcy
od powzięcia odpowiedniej uchwały.
RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:
Maciej Matusiak
– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szczepan Strublewski – Zastępca Przewodniczącego
Jerzy Marciniak
– Członek Rady Nadzorczej
Paweł Niedziółka
– Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Surma
– Członek Rady Nadzorczej
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja
2017 roku powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną kadencję w składzie: Piotr Kaczmarek, Bartosz
Kazimierczuk, Paweł Niedziółka, Wojciech Włodarczyk, Piotr Stępniak, Szczepan Strublewski, Po Walnym
Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza X kadencji w dniu 31 maja 2017 roku wybrała na Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Szczepana Strublewskiego a Pawłowi Niedziółce powierzyła funkcję Zastępcy
Przewodniczącego.
Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 31.12. 2017 roku przedstawiał się następująco:
Szczepan Strublewski
– Przewodniczący
Paweł Niedziółka
– Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kaczmarek
– Członek Rady
Bartosz Kazimierczuk – Członek Rady
Piotr Stępniak
– Członek Rady
Wojciech Włodarczyk – Członek Rady
Prace Rady Nadzorczej koordynuje Przewodniczący. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej
raz na kwartał. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając
proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych
przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano
taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.
Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności: powoływanie Członków Zarządu i określanie
ich wynagrodzenia, powoływanie niezależnych audytorów oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością
Spółki. W ramach funkcji nadzorczych, Rada Nadzorcza m.in. rozpatruje plan strategiczny i roczny budżet
Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także monitoruje wyniki operacyjne i finansowe, wyraża zgodę na
zaciąganie zobowiązań przez Zarząd, ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski
Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat. Rada Nadzorcza pełni swe obowiązki kolegialnie, ale
przekazała część kompetencji określonym komitetom, które opisano poniżej. Regulamin Rady dostępny
jest pod adresem http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html
KOMITETY RADY NADZORCZEJ
W Grupie Kęty S.A. funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:
– Komitet Audytu
– Komitet Wynagrodzeń
Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady Nadzorczej poprzez
przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady Nadzorczej w zakresie wniosków własnych

lub przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki. Członkowie Komitetu są powoływani w drodze
uchwały Rady Nadzorczej spośród jej członków i wypełniają swą funkcję aż do chwili przyjęcia rezygnacji
lub odwołania w trybie przyjętym dla powołania. Członkowie Komitetu nie otrzymują żadnego
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w Komitecie.
Podstawowym celem Komitetu Audytu jest współdziałanie z Zarządem Grupy Kęty w celu zapewnienia
spójności sprawozdań finansowych Spółki, zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i
wymaganiami prawnymi, niezależnością opinii audytorskich oraz przeprowadzeniem wewnętrznego
audytu w Spółce, a także przygotowanie sprawozdania Komitetu, które dołączone jest do corocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Kęty prezentowanego walnemu zgromadzeniu.
Do najważniejszych zadań Komitetu należy: przegląd wybranych zagadnień związanych ze stosowaniem
zasad rachunkowości i prezentacji sprawozdań finansowych, zasad stosowania cen transferowych przez
spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, polityka tworzenia rezerw, sprawozdawczość wg MSSF,
współpraca z biegłymi rewidentami badającymi spółki zależne. Ponadto Komitet omawia z Zarządem,
audytorami wewnętrznymi i audytorami zewnętrznymi Spółki zasady polityki odnoszące się do oceny
ryzyka i zarządzania ryzykiem. Taka dyskusja obejmuje główne zagrożenia finansowe Spółki oraz
działania podjęte przez Zarząd w celu monitoringu i kontroli tych zagrożeń. Komitet w formie uchwał
przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej, ale uchwały Komitetu nie są wiążące dla Rady
Nadzorczej.
Głównym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest przede wszystkim ustalanie i kontrola wynagrodzeń
członków Zarządu Spółki. Podstawowym celem Komitetu Wynagrodzeń jest: kontrola i nadzór nad
systemem wynagrodzeń członków Zarządu Grupy Kęty S.A., analiza systemu wynagrodzeń członków
Zarządu Spółki w porównaniu z systemami obowiązującymi w innych podmiotach działających na rynku,
przygotowanie sprawozdania Komitetu, które dołączone jest do corocznego sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki prezentowanego walnemu zgromadzeniu.
Skład Komitetu ds. Audytu Grupy Kęty S.A. na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:
– Jerzy Marciniak
– Maciej Matusiak
– Szczepan Strublewski
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2017 roku nowa Rada Nadzorcza X
kadencji powołała w dniu 31 maja 2017 roku następujące osoby w skład Komitetu Audytu Grupy Kęty
S.A. :
– Piotr Stępniak
Przewodniczący
– Szczepan Strublewski
Członek Komitetu
– Bartosz Kazimierczuk
Członek Komitetu
– Piotr Kaczmarek
Członek Komitetu
– Wojciech Włodarczyk
Członek Komitetu
Skład Komitetu Wynagrodzeń Grupy Kęty S.A. na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:
– Paweł Niedziółka
– Jerzy Surma
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2017 roku, nowa Rada Nadzorcza X
kadencji powołała w dniu 31 maja 2017 roku następujące osoby w skład Komitetu ds. wynagrodzeń:
– Paweł Niedziółka
– Przewodniczący
– Bartosz Kazimierczuk – Członek Komitetu
– Wojciech Włodarczyk – Członek Komitetu
ZARZĄD

Skład Zarządu Grupy Kęty S.A. nie ulegał zmianom w trakcie roku i na dzień 31.12.2017 przedstawiał się
następująco:
Dariusz Mańko
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Adam Piela
– Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie
sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki,
należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy
Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Szczegółowy zakres uprawnień
Zarządu
określa
Regulamin
Zarządu
dostępny
pod
adresem
http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html
Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
Zarząd składa się z 1 do 5 Członków, przy czym pozostali członkowie Zarządu są powoływani na wniosek
Prezesa. Członkowie Zarządu mogą być powoływani i odwoływani w każdym czasie przez Radę
Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów
Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy
Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą i jest dostępny pod adresem
http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności ustalanie strategii Grupy, zatwierdzanie planu
ekonomiczno-finansowego, tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki,
wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy. Osoby zarządzające nie posiadają
uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, jedynie uprawnienia inicjujące podjęcie
działań o emisji lub wykupie akcji.
AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI
Zarząd Grupy jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie adekwatnego, efektywnego i
skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych. Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresową
sprawozdawczość finansową i zapewnienie informacji zarządczej odpowiedzialny jest Pion Finansowy,
nadzorowany przez Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. Rada Nadzorcza nadzoruje funkcjonowanie
systemu kontroli wewnętrznej, oceniając jego adekwatność, skuteczność i efektywność za
pośrednictwem Komitetu Audytu oraz Działu Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie
w sposób systematyczny i uporządkowany weryfikacji i oceny funkcjonowania procesów: zarządzania
ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Budowa funkcji audytu wewnętrznego została
oparta o Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego zdefiniowane przez
The Institute of Internal Auditors. W celu dalszego rozwoju funkcji audytu w roku 2017 podjęto decyzję
o rozbudowie Działu Audytu Wewnętrznego o dwóch pracowników.
Bezpośrednio proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany poprzez spółkę Dekret
Centrum Rachunkowe sp. z o.o. w pełni zależną od Grupy Kęty S.A. Spółka Dekret zatrudnia specjalistów
księgowych, którzy posiadają wiedzę popartą niezbędnymi certyfikatami oraz wykształceniem, a także
niezbędnym doświadczeniem potrzebnym do prawidłowego sporządzenie sprawozdań.
Grupa Kęty S.A. przyjęła politykę rachunkowości, zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej; plan kont oraz bazy danych sprawozdawczych uwzględniają format i
szczegółowość danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.
System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ma na celu
zapewnienie rzetelności, kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w
danym okresie, a oparty jest o rozdział obowiązków, stopniowaną autoryzację transakcji i danych,
weryfikację poprawności otrzymanych danych.

Proces sporządzania sprawozdań zawiera mechanizmy kontrolne o charakterze technicznym (liczbowe
i logiczne formuły kontrolne) oraz merytorycznym (analiza wyników raportów kontrolnych). W procesie
sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:
- błędnych danych wejściowych,
- niewłaściwej prezentacja danych,
- zastosowania błędnych szacunków,
- braku integracji systemów IT.
Ryzyka te są minimalizowane poprzez:
- ujednolicony system powiązania danych z systemów źródłowych do sprawozdań finansowych,
który zapewnia prawidłową prezentację danych,
- przeglądy dokonywane poprzez wewnętrznych specjalistów, których głównym celem jest
konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych
nieprawidłowych prezentacji danych oraz nieprawidłowych danych wejściowych.
- szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu; dokonywanie części szacunków odbywa się z
wykorzystaniem pomocy niezależnych doradców (np. licencjonowanych aktuariuszy lub
rzeczoznawców majątkowych).
- sprawozdania Spółki oraz grupy kapitałowej podlegają corocznemu badaniu oraz corocznym
przeglądam półrocznym przez niezależnego audytora. Proces badania oraz przeglądów
półrocznych ma na celu wyłapanie istotnych nieprawidłowości, w tym również pominięć w
procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
- w spółce używany jest zintegrowany system IT, który zapewnia pełną integrację danych.
Weryfikacja danych systemu IT podlega kontrolom zgodnie z obowiązującymi w Spółce
procedurami bezpieczeństwa systemów IT.
- sprawozdawczość spółek Grupy Kapitałowej, która jest prowadzona według jednolitych zasad
zgodnie z obowiązującym w Grupie jednolitym „planem kont sprawozdawczych”.
Przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów (zadania dotyczące zgodności).
Funkcjonujące w Grupie Kęty S.A. struktury zarządzania ryzykiem pozwalają koordynować działania
mające na celu przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów tak w segmentach działalności, jak i na
poziomie grupy kapitałowej. Na struktury te składają się: działy Centrali Grupy Kęty S.A. zajmujące
wydzielonymi obszarami, odpowiadające im struktury w Spółkach zależnych, system procedur Grupy o
nazwie OrangeBook, zdefiniowane kompetencje działów oraz struktury budowanego systemu ERM.
System ERM zapewnia organizacyjnie wielokierunkowy przepływ informacji pomiędzy spółkami Grupy
Kapitałowej, zapewniając mechanizm doskonalenia systemu dla całej Grupy. Natomiast stworzony
system wytycznych OrangeBook pozwala spółkom wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na
korzystanie z wiedzy i prawidłowe podejście do zagadnień związanych z wymogami przepisów prawa
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

