
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 

spółki pod firmą ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziorna  

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2014 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 

2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku  

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Eskimos S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych i § 31 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z następującymi 

dokumentami: 

1) sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 

roku, na które składają się: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów zamyka się sumą 40.419,2 tys. zł,  

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości – 256,7 tys. zł,  

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 

2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 

156,6 tys. zł,  

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014  roku do 

31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

151,3 tys. zł,  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia; 

 

2) sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, 

3) opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok 2014 oraz  

4) wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku, 

wskazuje co następuje.  

  

Rada Nadzorcza, po dokonaniu szczegółowej analizy wymienionych powyżej dokumentów, 

wskazuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2014, jak również sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki w roku 2014 są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, ze stanem 

faktycznym oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny sytuacji Spółki 

informacje, w tym w zakresie osiągniętego w roku 2014 wyniku finansowego.  

 Sprawozdania sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, 

zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a wynik 

finansowy Spółki obejmuje  wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody  oraz 

związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów oraz ostrożnej wyceny.   

 Rada Nadzorcza, dopełniając swoich obowiązków, zapoznała się także z wnioskiem 

Zarządu Spółki, co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku. Rada 

Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Spółki dotyczący propozycji 



przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014  w całości na kapitał zapasowy i 

rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zgodnej z przedmiotowym 

wnioskiem.  

 

 

 

 

 

 


