SPRAWOZDANTE RADY NADZORCZEJ SpOr.Kt pOD FTRMA
POTSKI E TOWARZYSTWO WSpt ERAN

-

tA pRZEDSt EBtORCZOSCI S.A

z wynik6w oceny sprowozdania finonsowego sp6lki zo rok 2013,
z wynik6w oceny sprdwozddnio zorzqdu z dzialolnoici sp6lki w 201"3 r.,
z wynik6w oceny wniosk6w zarzqdu co do podzialu zysku,
z dziotalnoici radv nodzorczei w roku 2013.

Podstawa prawna:
art. 382 53 Ustawy

z

dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Sp6lek Handlowych

Stosownie do art. 382 5 3 Kodeksu sp6tek Handlowych Rada Nadzorcza sp6lki Polskie Towarzystwo Wspierania
PrzedsiqbiorczoSci S.A. z siedzibq w Katowicach zapoznaia siq:

L

ze

sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy 2013,

ll.

ze sprawozdaniem ZarzEdu z dzialalnodci w 201"3 r.,

lll.

z

propozycjq Zarzqdu w przedmiocie przeznaczenia zysku za 201"3 r.

iprzygotowa'la:

lV.

l.

sprawozdanie z dziatalnosci rady nadzorczej w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczei Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiqbiorczosci S.A. z wynik6w
oceny sprawozdania finansowego sp6tki za rok obrotowy 2013.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 przeprowadzita spolka PKF Consult

Sp z o.o.

wpisana na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdah finansowvch pod numerem 477

-

powotana do tej czynnoSci uchwa'lE Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu siq z tredciE opinii

i

raportu bieglego rewidenta z badanla sprawozdania

finansowego stwierdza, 2e sprawozdanie finansowe Sp6lki sktadajqce siq
a) bilansu sporzqdzonego na dzie6

3l grudnia

z:

2013 roku, kt6ry po stronje aktyw6w ipasyw6w zamyka siq sumE

19 187 L62,04 zl;
b) rachunku zyskdw istrat za rok obrotowy od L stycznia 2013 roku do 3L grudnia 2013 roku wykazujqcego zysk

netto w wysokoici : 1, 9O3

17

5,86

zl )

c) rachunku przepiyw6w pieniq2nych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku,
wykazujacego zwiqkszenie stanu 3rodk6w pieniq2nych o kwotq 2 934 398,54 zl;

d) zestawienia zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
wykazujqcego zwiqkszenie kapltaiu wtasnego o kwotq 6 462 6!8,5 zl;
e) informacji dodatkowej,

wedlug opinii biegiego rewidenta, przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku
finansowego, dzialalnoici gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia. do 31 grudnia 2013 roku, jak te2 sytuacji

majqtkowej

i

prawidlowo,

i jest zgodne z wplywajQcymi na formq i tre6f

finansowej badanej Sp6lki na dziei 31 grudnia 2013 roku, oraz, 2e zostato sporzEdzone
sprawozdania finansowego przepisami prawa

regutujqcymi przygotowanie sprawozdad finansowych oraz postanowieniami statutu Sp6tki.
Po zapoznaniu siq z opiniE bieglego rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrze2e6 co do
tre6ci sprawozdania finansowego oraz co do przedstawionych w nim danych finansowych.

MajEc powy2sze na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Sp6lki za rok
obrotowy 2013 roku lrekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania
PrzedsiqbiorczoSci S.A. jego zatwierdzenie.

ll.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci S.A. z wynik6w
oceny sprawozdania Zarzqdu

z

dzialalno6ci Sp6lki w roku 2013.

Po zapoznaniu siq ze sprawozdaniem Zarzqdu z dziatalnosci
Nadzorcza stwierdza, 2e zawiera ono niezbqdne informacje

w

201.3 roku

i

rozpatrzeniu jego tresci

-

Rada

ijest zgodne z danymi dotyczqcymi poszczegolnych

pozycjl sprawozdania finansowego oraz, 2e zostalo ono sporzEdzone rzetelnie, w jasny spos6b przedstawiajEc
dziaialnos6 Sp6lki w 2013 roku.

Potwierdza

to r6wnie2 opinia

biegtego rewidenta, kt6ra stwierdza, 2e sprawozdanie Zarz4du z dzialalnoici

Spolki uwzglqdnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje

o

kt6rych mowa

w art. 49

ustawy o

rachunkowogci isq one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Na podstawie uzyskanych z tre6ci sprawozdanla ZarzEdu, a takze na podstawie wlasnych obserwacji przebiegu

minionego roku Rada Nadzorcza stwierdza,

ie w roku

2013 Sp6tka konsekwentnie rozwija dotychczasowE

dziatalno6i. W okresie sprawozdawczym przychody netto Sp6lki wzrosly do kwoty 18 989 566,29 zl (wzglqdem
przychoddw

w roku 2012 w kwocie

18 528 523,43 zt). Koszty dziaialnoSci operacyjnej wyniosly za.

w

ww"

okresie 16 859 650,08 zl. Pozwolilo to wypracowai zysk netto na poziomie I903775,86 zl.
Zdaniem Rady Nadzorczej zarzEd Spdiki konsekwentnie realizu.ie zalo2onq strategiq, osiqgajEc wyznaczone cele.
Jednym ze zrealizowanych celow byl debiut akcji Spdtki na rynku Newconnect prowadzonym przez Gietdq
Papier6w Wartosciowvch w Warszawie S.A. w dniu 26 kwietnia 201.3 r.

W opinii Rady Nadzorczej nie ma aktualnie 2adnych przeslanek mogAcych Swladczyi o tym, i2 dziatalno(i Spdtki
mogtaby w najbli2szym czasie byi w jakikolwiek spos6b zagro20na.
BiorEc pod uwagQ powy2sze Rada Nadzorcza:

-

pozytywnie ocenia sprawozdanie ZarzEdu z dziatalnoici sp6tki
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania

-

pozytywnie ocenia dziatalnoSi ZatzEdu

i

P

w

201.3 roku

i

rekomenduje Walnemu

rzedsiqbio rczoSci S.A, jego zatwierdzeniej

rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie

Towarzystwo Wspierania PrzedsiqbiorczoSci S,A. udzielenie absolutorium czlonkowi Zarzqdu Sp6tki

z

pelnienia obowiazk6w w 2013 roku.

lll,

Sprawozdanie Rady Nadzorczei Polskie Towarzystwo Wspierania PrzedsiQbiorczoici S.A. z wynik6w
oceny wniosk6w Zarzqdu co do podzialu zysku.

BiorEc pod uwagq osiagniqte przez Sp6tkq wyniki oraz zaktadane cele Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

i

przychyla siq do wniosku ZarzEdu co do przeznaczenia zysku na kapital zapasowy.

Sprawozdanie z dzialalnoici Rady Nadzor€zej w roku 2013.

ff

Zgodnie z postanowieniami Statutu Sp6tki Rada Nadzorcza jest statym organem nadzoru Sp6'iki we wszystkich
dziedzinach dziafalnoSci Spdtki.

l

W okresie od dnia

1.

Piotr Szczeszek

2.

Andrzej Gtowacki

3.

Jacek Grzywacz

4.

Tomasz Jakubiak

).

JaKUO taOOr

stycznia do L6 grudnia 201.3 roku sktad Rady Nadzorczej Sp6lki byl nastqpujqcy:

Dnia 16 grudnia 2013 r. akcjonariusz Wojciech KuSpik, wykonujac uprawnienie osobiste, przystugujEce mu na
podstawie S 13 ust. 3 Statutu Emitenta, odwotai ze sktadu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Tabora i powolat w
jego miejsce Pana Baitoszd Bezubika.
W poni2szej tabeli zawarto sk'lad Rady Nadzorczej na 31.12.2013 wtaz

Fu

z

danymi dotyczEcymi kadencji:

Daia rozpoczecie
obecnej kadencji

nkcja

Data zakofczenia
obecnel kadencji

Plotr Szczeszek

PrzewodniczEcy Rady Nadzorczej

21 czerwca 20L3

21 czerwca 2016

Bartosz Bezubik

Cztonek Rady Nadzorczej

16 grudnia 2013

16 grudnia 2016

Andrzej G'lowacki

Czionek Rady Nadzorczej

2I

21,

lacek Grzywacz

Czlonek Rady Nadzorcze.i

21 czerwca 2013

21, czerwca 201,6

Tomasz Jakubiak

Cztonek Rady Nadzorczej

2l

21 czerwca 2016

czetwca 2013

czerwca 2013

czerwca 201,6

Posiedzenie Rad Nadzorczej PIWP S.A. odbyly siq w dniu 6 marca 2013 r. podczas posiedzenia podQta zostata
Uchwata Nr 1/03/2013 w sprawie zawarcia z Prezesem Zarzqdu umowy o ograniczeniu zbywalnosci akcji.

W dnlu 26 kwietnia 2013 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Sp6lki podjqta zostala Uchwala

Rady

Nadzorczej Nr 1"/4/2073 w sprawie wyra2enia zgody na transakcje nabycia udzia'l6w Publikator sp. z o.o, oraz

Publikator.pl sp.

z

o.o.

Rada Nadzorcza Sp6tki podjqta nastqpujqce uchwaly:

-

Uchwata Rady Nadzorczej Nr 2/03/2013 w sprawie wyboru biegtego rewidenta

-

Uchwata nr 2/06/2OI3 w sprawie w sprawie oceny sprawozdania zarzqdu z dzialalnodci sp6lki za rok

Uchwata

N I/06/2OI3 w sprawie w sprawie oceny sprawozdania fjnansowego sp6lki

za rok 2012

2012.

-

Uchwata

ff

3/06/20L3 w sprawie w sprawie oceny wniosku zarzqdu sp6tki co do podziaiu zysku za rok

2012.

Uchwafa nr 4/06/2013
oceny.

w sprawie w sprawie przyjqcia pisemnej opinii Rady Nadzorczej z wynik6w

Uchwala

nr

1"/07

/2oL3 w sprawie listy osdb uprawnionych do udziafu w akcyjnym programie

motywacyjnym w roku 201.3 i zawarci a z prezesem Zarz|du umowy sprzeda2 akcji.
Uchwala nr 2/07 /2073 w sprawie zgody na pelnienie funkcji we wladzach sp6tki publikator sp. z o.o.
przez Prezesa Zarzqdu Sp6lki.

Piotr Szczeszek

Bartosz Bezubik

Andrzej ctowacki

Jacek Grzywacz

Tomasz Jakubiak

