Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. Rady Nadzorczej
spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
(„SPÓŁKA”)
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ Z ARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
I WNIOSKU ZARZĄDU O PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI ZA 2018 R.

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 01.01.2018 do 31.12.2018;
b)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od
01.01.2018 do 31.12.2018;
c)
sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej Trans Polonia
za rok 2018;
d)
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, sporządzone przez Ernst & Young Audyt
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie
ONZ 1 („Audytor”);
e)
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od 01.01.2018 do
31.12.2018, sporządzone przez Audytora.
Rada Nadzorcza w celu uzyskania opinii, czy sprawozdania finansowe sporządzone są zgodne
z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak
też wynik finansowy, powierzyła wykonanie badania sprawozdań uprawnionemu podmiotowi. Wybrany
przez Radę Nadzorczą, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, Audytor, zbadał zarówno
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, jak również
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od
01.01.2018 do 31.12.2018, sporządzone przez Zarząd Spółki. Audytor, wydając opinię, nie wniósł
żadnych zastrzeżeń.
Zdaniem Audytora sprawozdania finansowe za 2018 r. (jednostkowe i skonsolidowane) we wszystkich
istotnych aspektach:
a)
przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej
na dzień 31.12.2018 r., jak też wynik finansowy za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018;
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b)
są zgodne co do formy i treści zobowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od 01.01.2018 do
31.12.2018 przedstawione przez Zarząd Spółki. Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez
Zarząd dokumentów oraz po uzyskaniu wyjaśnień Zarządu na temat przebiegu badania, Rada
Nadzorcza stwierdziła, że 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, informacją przedstawioną przez
Komitet Audytu Spółki oraz przedstawionymi przez Audytora wynikami badania sprawozdań
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018,
pozytywnie oceniła:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.845 tys. zł;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 195 tys. zł;
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c)

d)
e)

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w
kwocie 87.151 tys. zł;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego w kwocie 33.281 tys. zł;
informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy
2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 247.198 zł;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 5.856 tys. zł;
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w
kwocie 112.278 tys. zł;
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego w kwocie 34.873 tys. zł;
e) informacje dodatkowe i objaśnienia.
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za
rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu w/w sprawozdań, stwierdziła, że 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, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2018 są kompletne
w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z dnia oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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, mając również na uwadze rekomendacje Komitetu
Audytu Spółki, oceniła przedłożone jej sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia jako prawidłowe i wyczerpujące oraz wyraziła swoją
akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2018 r.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, zapoznała się
i przeanalizowała przedstawiony jej przez Zarząd Spółki wniosek dotyczący podziału zysku netto z
działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2018 według którego Zarząd wnioskuje aby zysk:
(i) netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 195.463,41 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), oraz (ii) z
kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł (słownie: dwa miliony
pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy), na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.740.626,72 zł (słownie: dwa miliony siedemset
czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze). Jednocześnie
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 240.605,64 zł
(słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset pięć złote i sześćdziesiąt cztery grosze), powstałą w
wyniku ujęcia efektu wdrożenia nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych). Rada
Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego
zatwierdzenie.
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Rada Nadzorcza:
Grzegorz Wanio

Przewodniczący Rady Nadzorczej

_____________________________

Iwar Przyklang

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Paweł Łakomy

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Krzysztof Płachta

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Piotr Stachura

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Marcin Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Bartłomiej Stępień

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________
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