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SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ TELIANI VALLEY POLSKA S.A.  

ZA ROK 2016 
 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco: 

 

Adam Koneczny – Przewodniczący Rady Nadzorczej   

Grażyna Sworowska – Członek Rady Nadzorczej 

Grażyna Kasicka – Członek Rady Nadzorczej 

Aneta Narejko – Członek Rady Nadzorczej 

Roland Steyer – Członek Rady Nadzorczej 

 

W 2016r. Rada Nadzorcza Teliani Valley Polska Spółka Akcyjna sprawowała swoje obowiązki w 

zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych 

przepisów prawa.  

W wykonywaniu swoich obowiązków Rada kierowała się interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. 

Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu, prowadząc konsultacje na tematy 

poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania, w dniu 29.11.2016r. 

dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 

Rada Nadzorcza po analizie i dyskusji oraz po zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta, 

badającego sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po 

dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o: 

1) pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego Teliani Valley Polska SA za 2016; 

2) pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu Teliani Valley Polska SA z działalności w 2016 

roku; 

3) pozytywnej ocenie wniosku Zarządu Teliani Valley Polska SA w sprawie podziału zysku za 2016r.  

 

Adam Koneczny -   ______________________________ 

Grażyna Sworowska -   ______________________________ 

Grażyna Kasicka -   ______________________________ 

Aneta Narejko -   ______________________________ 

Roland Steyer -   ______________________________ 

 

Wrocław, dnia 26 maja 2017r.  



                                                          Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016 

 
 

3 
 

 
 

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI 
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. ZA ROK 2016 

 

 Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała zwięzłej oceny 

sytuacji Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. i perspektyw najbliższych miesięcy, w oparciu o: 

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego. 

Spółka Teliani Valley Polska S.A. w ramach swojej działalności zajmuje się importem i sprzedażą na 

rynku krajowym win z Gruzji, Mołdawii i Chile.  W stosunku do roku poprzedniego, do oferty handlowej zostało 

wprowadzonych kilka win. Zarząd ocenia 2016 rok jako stabilny po stronie dostawców i dynamiczny po stronie 

odbiorców. Utrzymująca się nadal tendencja do wzrostu spożycia win kosztem innych alkoholi, ma charakter 

stały i długookresowy i powinna przynieść w przyszłości wzrost sprzedaży. W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd 

Spółki słusznie skłania się również do pewnej zmiany modelu rozwoju spółki i stopniowego powiększania 

asortymentu win o kolejne kierunki importu.  

Analizując sytuację finansową oraz fundamentalną Spółki, Rada Nadzorcza ocenia ją jako bardzo dobrą. 

Pozycja spółki uległa dalszemu umocnieniu w 2016r. Nie występują w spółce zobowiązania przeterminowane, 

spółka jest płynna i nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań. Rozwój współpracujących ze spółką 

kontrahentów, a także praca nad pozyskaniem nowych, rosnący popyt na sprzedawane wina oraz poszerzenie 

asortymentu, pozwala sądzić, iż będzie się to przekładało na dalszy rozwój Spółki. 

 

Adam Koneczny -   ______________________________ 

Grażyna Sworowska -   ______________________________ 

Grażyna Kasicka -   ______________________________ 

Aneta Narejko -   ______________________________ 

Roland Steyer -   ________________________________ 

 

Wrocław, dnia 26 maja 2017r. 


