
Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2016 Rady Nadzorczej Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z 
dnia 23 maja 2016 roku. 

 
SPRAWOZDANIE 

Rady Nadzorczej TRANS POLONIA S.A. 
z wyników oceny sprawozda ń finansowych, sprawozda ń Zarządu z działalno ści 

i wniosku Zarz ądu o podział zysku Spółki za 2015 rok 
 

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, zapoznała się i 
oceniła przedstawione jej przez Zarząd następujące dokumenty: 
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 

31.12.2015; 
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 

obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015; 
c) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; 
d) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2015; 
e) opinię i raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

Trans Polonia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 sporządzone przez 
Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 
137D/5; 

f) opinię i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od 01.01.2015 do 
31.12.2015 sporządzone przez Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. 

 
Rada Nadzorcza w celu uzyskania opinii, czy sprawozdania finansowe sporządzone są 

zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i 
finansową, jak też wynik finansowy, powierzyła wykonanie badania sprawozdań 
uprawnionemu podmiotowi. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor - Gdańska Grupę 
Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5, zbadał zarówno 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 
31.12.2015, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans 
Polonia za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 sporządzone przez Zarząd Spółki. 
Biegły Rewident, wydając opinię nie wniósł żadnych zastrzeżeń. 

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowe za 2015 rok (jednostkowe i 
skonsolidowane) we wszystkich istotnych aspektach: 

a) przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015; 

b) zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu Spółki. 

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła 
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 



31.12.2015 oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia 
za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 przedstawione przez Zarząd Spółki. Po 
przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Zarząd dokumentów oraz po uzyskaniu 
wyjaśnień Zarządu na temat przebiegu badania Rada Nadzorcza stwierdza, iż w/w 
sprawozdania finansowe, zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego. 

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi 
przez audytora wynikami badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Trans 
Polonia za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, akceptuje: 
1. przedłożone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki Trans Polonia S.A. za rok 

obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, na które składa się: 

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po 
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.628 tys. zł; 

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 
grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.118 tys. zł; 

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 
31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 22.870 
tys. zł; 

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 
grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku 
obrotowego w kwocie 185 tys. dodatkowe informacje i objaśnienia; 

• dodatkowe informacje i objaśnienia; 
 
2. przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia 

za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, na które składa się: 
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 

roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.813 tys. zł; 
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 

roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 457 tys. zł; 
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 

2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec 
okresu w kwocie 24.509 tys. zł; 

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 
grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 
w kwocie 426 tys. zł; 

• dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu 
w/w sprawozdań, stwierdziła, iż zostały w nich w sposób kompletny i szczegółowy opisane 



wszystkie istotne zdarzenia gospodarcze mające miejsce w trakcie roku obrotowego, jak 
również opisano otoczenie ekonomiczne, w jakim działała Spółka i Grupa Kapitałowa. 

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 
oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2015 są 
kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 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, a zawarte w nich informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanych 
sprawozdań finansowych, są z nim zgodne. 

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie z 
działalności spółki Trans Polonia S.A. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 
Trans Polonia jako prawidłowe i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności 
Zarządu Spółki w 2015r. 

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, wynikające z art. 
382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz wynikające z pełnienia funkcji Komitetu Audytu 
zapoznała się i przeanalizowała przedstawiony jej przez Zarząd Spółki wniosek o podział zysku 
Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, według którego zysk netto Spółki w 
wysokości 1.117.907,35 zł (słownie: jeden milion sto siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem 
35/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie 
zaopiniowała ten wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Trans Polonia S.A. jego 
zatwierdzenie.  
 
Warszawa, 23 maja 2016 roku 
 

 

 

Rada Nadzorcza: 
Grzegorz Wanio – Przewodniczący Rady Nadzorczej   ………………… 

 

Marcin Balicki – Członek Rady Nadzorczej     …………………  

 

Michał Iwanicki  – Członek Rady Nadzorczej    ………………… 

 

Paweł Łakomy – Członek Rady Nadzorczej     ………………… 

 

Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej     ………………… 


