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Noctiluca Spółka Akcyjna  
87-100 Toruń, ul. Jurija Gagarina 7/41B 
KRS: 0000769219 
NIP: 8792709668 
REGON: 382430546 
 
 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 
z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku 

 
I. Wstęp 

 
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 
Rada Nadzorcza Noctiluca Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Radą Nadzorczą”) niniejszym przedkłada 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, zawierające wyniki oceny następujących 
dokumentów: 
 

1) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, 
2) Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, 
3) Wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy kończący się dnia 

31 grudnia 2021 roku. 
 
Uchwałą nr 1 z dnia 03 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd 
Spółki umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 z 
firmą Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod nr: 3503. 
 
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 odbyło się w dniach 11 lutego 2022 roku do 24 maja 
2022 roku. 
 

II. Ocena Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku 

Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący 
się dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 
roku; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie pasywów i aktywów 
wykazuje kwotę 6.419.166,88 zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę 
netto w kwocie 2.372.745,59 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące 
siedemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.088.941,41 zł (słownie: dwa 
miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści jeden 
groszy); 
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5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 732.683,95 zł (słownie: 
siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć 
groszy); 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
  

 
Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący 
się dnia 31 grudnia 2021 roku pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie 
jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 
Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania 
finansowego, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie 
budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie. 
 
W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2021 roku. 
 

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2021 roku 

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w 
zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Przedmiotowe 
sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i ekonomiczno-finansową Spółki. 
 
W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2021 roku. 

IV. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2021 roku 

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki o pokrycie straty netto Spółki za rok 
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 2.372.745,59 zł (słownie: dwa miliony 
trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) z 
zysków z lat następnych. 
 
Rada Nadzorcza ocenia powyższy wniosek Zarządu pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego przyjęcie. 
 

V. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza uznaje, że sprawozdania za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2021 roku we wszystkich istotnych aspektach: 

1) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 
roku; 

2) są zgodne z wpływającymi na formę i treść przepisami prawa regulującymi przygotowanie 
tych sprawozdań; 
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3) zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 
wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości. 

Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza rekomenduje 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie Sprawozdania finansowego oraz 
Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 
 
Równocześnie, w związku z wydaniem pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie pokrycia straty za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2021 roku w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki. 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2021 roku oraz wnioskuje o udzielenie 
absolutorium zarówno Prezesowi Zarządu jak i Członkowi Zarządu Spółki. 

 

Toruń, dnia 26 maja 2022 roku 

 

Wojciech Jan Ratymirski   
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 
 

Michał Gerard Olszacki 
Członek Rady Nadzorczej 

 

Andrzej Jan Wolan  
Członek Rady Nadzorczej 

 

Paweł Marcin Bochniarz  
Członek Rady Nadzorczej 

 

Marek Włodzimierz Kotelnicki  
Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

 


