
SPRAWOZDANTE RADY NADZORCZEJ Sp6rKt pOD FTRMA

POTSKT E TOWARZYSTWO WSpt ERAN tA pRZEDSt EBtORCZOSCI S.A

z wynikdw oceny sprawozdonio finonsowego sp6lki za rok 2014,
z wynik6w oceny sprowozdonia zarzqdu z dzialalnoici sp6lki w 2074 r.,
z wynik6w oceny wniosk6w zdrzqdu co do podzialu zysku,
z dzialalnoici rady nadzorczej w roku 2074.

Podstawa prawna: art, 382 53 Ustawy z dnia 15 wrzeSnia 20OO r. Kodeks Sp6lek Handlowych

Stosownie do art. 382 5 3 Kodeksu Sp6lek Handlowych Rada Nadzorcza Sp6tki Polskie Towarzystwo Wspierania

Przedsiqbiorczosci S.A. z siedzibq w Katowicach zapoznala siq:

l. z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowv 20L4.

ll. ze sprawozdaniem ZarzEdu z dzialalnoSciw 2014 r.

lll. z propozycjq Zarzqdu w przedmiocie przeznaczenia zysku za 20j,4 r.

i przygotowala:

lV. sprawozdanle z dziatalnoici rady nadzorczej w 2OL4 r.

l. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci S.A, z wynik6w

oceny iednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spdlki za rok obrotowy

20t4.

Badanie zar6wno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201"4

przeprowadzita sp6lka PKF consult Sp. z o.o. - p6woiana do tej czynnosci uchwaiq. Rady Nadzorczej numer

UO3/2O75 z dnia 16 marca 20L5 r.

Rada Nadzorcza zapoznala siq z treiciE opinii i raportu bieglego rewidenta z badania jednostkowego i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego istwierdza, 2e sprawozdania finansowe Sp6tki, ka2de sktadajace

siq z:

a) bilansu sporzqdzonego na dzied 3l grudnia 20j.4 roku;

b) rachunku zysk6w istrat za rok obrotowy od l stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2OL4 rckul

c) rachunku przeplyw6w pieniqinych za rok obrotowy od dnia L stycznia 201.4 do dnia 31 grudnia 201"4 roku;

d) zestawienia zmian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2OJ,4 roku;

e) informacji dodatkowej,

wedlug opinii bieglego rewidenta, przedstawiajE rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku

finansowego, dzia'lalnoici gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, jak tez sytuacji
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majEtkowej i finansowej badanej sp6'tki na dziefi 31 grudnia 2OI4 roku, orcz, ie zostaly sporzqdzone prawidlowo,

i sq zgodne z wplywajqcymi na formq i treii sprawozdania finansowego przepisami prawa regulujqcymi

przygotowanie sprawozdaf finansowych oraz postanowieniami statutu Sp6iki.

Po zapoznaniu siq z opiniq bieglego rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrze2ei co do

treSci sprawozdad finansowych oraz co do przedstawionych w nich danych finansowych.

MajEc powyisze na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe Sp6lki za rok obrotowy

2014 roku Uednostkowe i skonsolidowane) irekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy polskie

Towarzystwo Wspierania PrzedsiqbiorczoSci S.A. jego zatwierdzenie.

ll. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsigbiorczosci S.A, z wynik6w

oceny sprawozdania Zarzqdu z dziafalnosci Sp6lki w roku 2014.

Po zapoznaniu siq ze sprawozdaniem Zarzqdu z dziatalnoici w 2014 roku irozpatrzeniu jego tre(ci - Rada

Nadzorcza stwierdza, 2e zawiera ono niezbqdne informacje ijest zgodne z danymi dotyczqcymi poszczeg6rnycn

pozycji sprawozdania flnansowego oraz, ie zostalo ono sporzEdzone rzetelnie, w jasny spos6b przedstawiajqc

dziatalnoii Sp6tki w 2014 roku.

Potwierdza to rdwniei opinia bieglego rewidenta, kt6ra stwierdza,2e sprawozdanie zarzqdu z dziatalnosci Sp6iki

uwzglqdnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje o ktdrych mowa w art.49 ustawy o rachunkowo(ci i

sE one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Zdaniem Rady Nadzorczej ZarzEd Sp6lki konsekwentnie realizuje zalo2onE strategiq, osiEgajac wyznaczone cele.

W opinii Rady Nadzorczej nie ma aktualnie 2adnych przesfanek mogqcych Swiadczyi o tym, i2 dziaialnoii Spdfkt

mogtaby w najbli2szym czasie byi w jakikolwiek spos6b zagro2ona.

BiorEc pod uwagq powy2sze Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia sprawozdanie ZarzEd,u z dziatalnodci sp6tki w 2014 roku i rekomenduje Walnemu

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiqbiorczo(ci S.A. jego zatwierdzenie;

- pozytywnie ocenia dziatalno6e Zarzqdu I rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie

Towarzystwo Wspierania Przedsiqbiorczoici S.A. udzielenie absolutorium cztonkowi Zarzadu Spdlki z

petnienia obowiEzk6w w 2014 roku.

lll. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci S,A, z wynik6w

oceny wniosk6w Zarzqdu co do podziafu zysku.

Biorac pod uwagq osiEgliqte przez Spdtkq wyniki oraz zakladane cele Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i\r
przychyla siq do wniosku ZarzEdu co do przeznaczenia zysku.

lV. Sprawozdanie z dzialalno5ci Rady Nadzorczej w roku 2014.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Sp6lki Rada Nadzorcza jest stalym organem nadzoru 5p6lki we wszystkich

dziedzinach dzialalnoici SD6lki.



W okresie od dnia L stycznia do 31 grudnia 2014 roku sklad Rady Nadzorczej Spdlki byl nastqpujqcy:

L. Bartosz Bezubik

2. Andrzej Gtowacki

3. Jacek Grzywacz

4. Tomasz Jakubiak

5. Piotr Szczeszek

w poni2szej tabeli zawarto sktad Rady Nadzorczej na 37.12.2013 wraz z danymi dotyczEcymi kadencji:

Uchwala 7/02/20L4 z dnia 28.02.201,4 r. w sprawie przyznania prezesowi Zarzqdu premii motywacyjnej.

uchwala 7/03/2or4 z dnia 78.03.2074 t. w sprawie wyboru bieglego rewidenta (posiedzenie RN w dniu

18.03.2014 r.).

Uchwata 1,/O4/20L4 z dnia 27.O4.2O74 r. w sprawie zgody na zawarcie z prezesem Zarzqdu umowy.

Uchwaty 1- - 4/O6/2014 z dnia 11.06.2014 w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, w

sprawie oceny sprawozdania zarzEdu z dzialalnosci sp6lki za rok 2013, w sprawie oceny wniosku zarzEdu

co do podzialu zysku, w sprawie przyiqcia.sprawozdania Rady Nadzorczei (posiedzenie RN w dniu

!r.06.2014 | .).

5. uchwala 1-/72/2oL4 z dnia !9.72.201,4 r. w sptawie przyznania prezesowi zarzEdu premii zarok2014.

Piotr Szczeszek

Bartosz Bezubik

Andrzej G'lowacki

Jacek Grzywacz

Tomasz Jakubiak

1.

2.

3.

4.

(&r,,,(;,,

Piotr Szczeszek Przewodniczqcy Rady Nadzorczej 21, czerwca 2OI3 21 czetwca 2O'J,6

Bartosz Bezubik Cztonek Rady Nadzorczej 16 grudnla 2013 16 grudnia 2016

Andrzej Glowacki Czlonek Rady Nadzorczej 21" czerwca 20'J,3 21, czerwca 20L6

Jacek Grzywacz Czlonek Rady Nadzorczej 21, czerwca 20L3 2L czerwca 201,6

Tomasz Jakubiak Czlonek Rady Nadzorczej 27 czerwca 2073 21, czerwca 2076

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjqta nastepujEce uchwa.ly:


