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Uchwała nr 1 z dnia 19 marca 2017 r. Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.  

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (i) sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (ii) sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (iii) 

wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r., (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki na 

dzień 31 grudnia 2017 r. oraz (v) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. 

 

Rada Nadzorcza Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz w związku z postanowieniami § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, podjęła uchwałę 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie w przedmiocie oceny: 

 

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r.; 

b) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; 

c) propozycji zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 

r.,  

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 

stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r 

e) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 

r. do 31 grudnia 2017 r 

 

w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Andrzej Dudziuk  __________________________     

  

Erhard Gasda  __________________________ 

 

Piotr Karmelita __________________________     

  

Ewa Podgórska  __________________________ 

       

Marcin Sadlej  __________________________     
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ GRUPY EXORIGO-UPOS S.A. 

Z 19 MARCA 2018 R. 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. z wyników oceny: (i) 

sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (ii) 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r., (iii) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 

31 grudnia 2017 r., (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz (v) sprawozdania Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. 

 

I.  Sprawozdanie finansowe Spółki.   

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami § 19 

ust. 5 w zw. z § 20 ust. 3 i § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki – Rada Nadzorcza dokonała analizy 

sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2017 składającego się z: 

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku; 

- rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; 

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017r.; 

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 

r.; 

- dodatkowych informacji i objaśnień. 

W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z 12 lutego 2018 r. w sprawie 

sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej. 

Zgodnie z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym (wszystkie kwoty w 

PLN’000): 

-  sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 829; 

-  rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto oraz sumę całkowitych dochodów w 

kwocie 4 429; 

-  sprawozdanie ze  zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 

grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 

81 439. 

-  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 

r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 4 926 zł, co stanowi 

zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek okresu o kwotę 2 677 

zł;            
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Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem z 15 marca 2018 r. z badania 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 

roku, sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta – BDO sp. z o.o. (podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych nr 3355), podpisanym przez biegłego rewidenta Artura 

Staniszewskiego nr ewid. 9841) oraz odbyła z nim spotkanie na posiedzeniu w dniu19 marca 2018 

r. Biegły rewident potwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017: 

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2017 

roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 

rudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w 

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o 

rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i 

postanowieniami statutu Spółki.    

                                                                                                                                                                                                

II. Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz oświadczenie o stosowaniu ładu 

korporacyjnego.  

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 

stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z zawartym w sprawozdaniu z 15 marca 2018 r. z badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku stanowiskiem biegłego 

rewidenta, sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone zgodnie 

z art. 49 ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu 

finansowym. Ponadto, biegły rewident oświadczył, że nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności 

istotnych zniekształceń.  

W zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, w opinii biegłego rewidenta Spółka 

zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa 

w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi 

zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.  

 

III. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 

grudnia 2017 roku. 

Zarząd proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.429.037,58 zł: 

 kwotę 429.037,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści siedem 

złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest 

zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych; 

 kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy 

dla akcjonariuszy. 

IV. Wynik oceny sprawozdań jednostkowych. 

W wyniku przeprowadzonej oceny: (i) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki okres od 01 stycznia 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz (iii) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 
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obrotowy 2017, w oparciu o sprawozdanie biegłego rewidenta oraz udzielone przez niego na 

posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 r. dodatkowe wyjaśnienia, Rada Nadzorcza ocenia, że 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017: 

1. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2017 

roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 

rudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

2. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o 

rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami 

statutu Spółki;   

4. proponowany przez Zarząd podział zysku netto za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. uwzględnia minimalny ustawowy odpis na kapitał zapasowy, w zw. z czym pozostała 

część zysku netto może zostać podzielona w sposób zaproponowany przez Zarząd. 

Rada Nadzorcza Grupy Exorigo – Upos S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki 

okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., rekomendując Walnemu Zgromadzeniu 

przyjęcie w/w sprawozdań w wersji zaproponowanej przez Zarząd. 

 

Odnośnie do wniosku Zarządu o podział zysku netto za rok obrotowy 2017 r., Rada Nadzorcza – 

uznając wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie i brak związania 

Walnego Zgromadzenia wnioskiem Zarządu i oceną Rady Nadzorczej, nie zgłasza zastrzeżeń w 

przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 zgodnie z wnioskiem Zarządu.  

 

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium 

z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

V. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.   

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami § 21 

ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki – Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd i 

zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 składającego się z: 

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2017 roku; 

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres 

od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; 

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 

r. do 31 grudnia 2017r.; 

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. 

do 31 grudnia 2017 r.; 

- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji 

objaśniających. 

Zgodnie z przedstawionym przez Spółkę skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
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(wszystkie kwoty w PLN’000): 

-  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 

2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 929; 

-  skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres 

od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w kwocie 7 253 oraz sumę 

całkowitych dochodów w kwocie 7 257; 

-  skonsolidowane sprawozdanie ze  zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 

kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 

r. w kwocie 40 500; 

-  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 

31 grudnia 2017 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 11 205 

zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek okresu o 

kwotę 6 442 zł;      .            

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem z 15 marca 2018 r. z badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 

31 grudnia 2017 roku, sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta – BDO sp. z o.o. 

(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355), podpisanym przez biegłego 

rewidenta Artura Staniszewskiego nr ewid. 9841) oraz odbyła z nim spotkanie na posiedzeniu w 

dniu19 marca 2018 r. Biegły rewident potwierdził, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2017 

a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 

2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 

dnia 31 rudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 

ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości; 

b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i 

postanowieniami statutu Spółki.    

                                                                                                                                                                      

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz oświadczenie o 

stosowaniu ładu korporacyjnego. 

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki 

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

Zgodnie z zawartym w sprawozdaniu z 15 marca 2018 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 

stanowiskiem biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2017 zostało sporządzone zgodnie mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z 

informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, biegły 

rewident oświadczył, że nie stwierdził w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności grupy 

kapitałowej istotnych zniekształceń.  

W zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, w opinii biegłego rewidenta jednostka 

dominująca zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o 

których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. Informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z 

mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym.  
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VII. Wynik oceny sprawozdań skonsolidowanych. 

W wyniku przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowanego 

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki okres od dnia 1 stycznia 2017 roku 

do 31 grudnia 2017 roku w oparciu o sprawozdanie biegłego rewidenta oraz udzielone przez niego 

na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 r. dodatkowe wyjaśnienia, Rada Nadzorcza ocenia, że 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017: 

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2017 

roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 

rudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami 

statutu Spółki.    

3. skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej prawidłowo oddaje zakres 

prowadzonej działalności przez grupę kapitałową Spółkę za okres od 1 stycznia 2017 roku do 

31 grudnia 2017 roku. 

Rada Nadzorcza Grupy Exorigo – Upos S.A. pozytywnie ocenia w/w dokumenty rekomendując 

Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd. 

 

Na oryginale właściwe podpisy.  


