SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2017 R. – 31.12.2017 R.
WRAZ Z OCENĄ JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017, OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO
POKRYCIA STATY, OCENĄ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
I GRUPY KAPITAŁOWEJ

WARSZAWA
13 CZERWCA 2018 R.

Zgodnie z § 21 statutu, Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Fachowcy.pl Ventures
S.A. (dalej: „Spółka”) składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych przez
Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji która trwa trzy lata.
W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 Rada Nadzorcza
działała zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności zgodnie z postanowieniami
kodeksu spółek handlowych), statutem Spółki oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami spółek
notowanych na NewConnect, w zakresie Dobrych Praktyk przestrzeganych przez
Fachowcy.pl Ventures S.A.
Rada Nadzorcza, wykonując wyżej wskazane kompetencje, sprawowała stały nadzór nad
działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz szczegółowo
kontrolowała czynności dokonywane przez Spółkę w 2017 roku.

I.

Skład Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji

Na dzień 31 grudnia 2017 r. skład Rady Nadzorczej był jak poniżej:
1)
2)
3)
4)
5)

Sławomir Chmielewski – członek Rady Nadzorczej
Tomasz Fąfara – członek Rady Nadzorczej
Rafał Irzyński – członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Stępień – członek Rady Nadzorczej
Rafał Wojciechowski – przewodniczący Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2017 r. były następujące:
− w dniu 7 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady
Nadzorczej pana Rafała Wojciechowskiego, dotychczas skład Rady Nadzorczej był
niepełny,
− w dniu 24 sierpnia 2017 r. pan Daniel Puchalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej,
− w dniu 27 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady
Nadzorczej pana Tomasza Fąfarę, dotychczas skład Rady Nadzorczej był niepełny,
− w 19 października 2017 r. pan Jarosław Łukasiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej,
− w dniu 4 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej poprzez
powołanie pana Rafała Irzyńskiego, dotychczas skład Rady Nadzorczej był niepełny.
Ponadto, w dniu 21 lutego 2018 r. Emitent otrzymał od Pana Rafała Wojciechowskiego
rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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W dniu 24 maja 2018 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Maciej
Czapiewski. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła sprawowanie funkcji
przewodniczącego panu Rafałowi Irzyńskiemu.
W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) Rafał Irzyński – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Sławomir Chmielewski – członek Rady Nadzorczej,
3) Maciej Czapiewski – członek Rady Nadzorczej,
4) Tomasz Fąfara – członek Rady Nadzorczej,
5) Krzysztof Stępień – członek Rady Nadzorczej.
II.

Działalność Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji w 2017 r.

W 2017 roku Rada Nadzorcza sprawowała swoją działalność poprzez odbywanie posiedzeń,
a także poprzez głosowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością Spółki.
W czasie posiedzeń Rada Nadzorcza omawiała bieżącą sytuację prawną, finansową oraz
faktyczną Spółki, a także Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A Rada Nadzorcza
podejmowała również dyskusje, których tematyką był m. in. zamierzony rozwój Spółki,
strategia biznesowa oraz bieżąca działalność Zarządu w zakresie wszystkich stref działalności
Spółki.
Dodatkowo członkowie Rady Nadzorczej spotykali się (w pełnym lub niepełnym składzie
Rady Nadzorczej) w celu omawiania bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej.
Jednocześnie poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym, bieżącym
kontakcie z Zarządem Spółki, w celu systematycznego zapoznawania się z aktualną sytuacją i
działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących
terminach:
1. dnia 22 czerwca 2017 r.
2. dnia 4 grudnia 2017 r.
Wszystkie wyżej wymienione posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w Warszawie w
składzie umożliwiającym podjęcie uchwał.
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2017 roku było m. in. podjęcie uchwał w sprawie:
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•

•

przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz z wyników
oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Fachowcy.pl Ventures S.A.
w restrukturyzacji i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A.
w restrukturyzacji,
uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza stale monitorowała wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz przez
Grupę Kapitałową Fachowcy.pl Ventures S.A. w całym 2017 roku. Rada Nadzorcza oceniała
również pracę Zarządu w zakresie kierowania Spółką oraz Grupą Kapitałową Fachowcy.pl
Ventures S.A. Rada Nadzorcza należycie wypełniała obowiązek sprawowania nadzoru nad
działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej we wszystkich dziedzinach jej działalności, określony
w art. 382 § 1 ksh oraz w §19 statutu Spółki.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej stale
kontaktowali się z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat
szczególnych obszarów działalności Spółki. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, jak
i cała Rada Nadzorcza odbywali spotkania z Prezesem Zarządu Spółki w celu omówienia
aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. Dodatkowo,
członkowie Rady Nadzorczej nadzorowali działalność Spółki poprzez częste rozmowy
telefoniczne z Zarządem Spółki, a także poprzez korespondencję elektroniczną, w ramach
której omawiane były kluczowe sfery działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl
Ventures S.A. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie wykonywała obowiązki nadzorcze
przewidziane przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w 2017 roku.
III.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A.
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy
sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok
obrotowy 2017, składającego się z:
a) wprowadzenia;
b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.960.377,96 zł;
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c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 11.475.859,68 zł;
d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o
kwotę 11.475.859,68 zł;
e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r. o kwotę 625.777,51 zł;
f) dodatkowych informacji i objaśnień.
Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a także z
opinią z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r., z których to dokumentów wynika, że skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A.:
a) zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej
Fachowcy.pl Ventures S.A., niemniej jednak w opinii biegłego rewidenta istnieje
zagrożenie związane z dalszą kontynuacją działalności, ze względu na to, że:
• łączne skumulowane straty netto z lat ubiegłych i strata netto za rok 2017 Grupy
Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 r.
36.738,11 tys. PLN, kapitał własny zmniejszył się z kwoty 1.476,2 tys. PLN do
ujemnej kwoty (9.999,59) tys. PLN;
• Grupa Kapitałowa wykazała za 2017 r. 11.822,11 tys. PLN straty ze sprzedaży,
koszty działalności operacyjnej przewyższają przychody ze sprzedaży;
• Spółka dominująca notowała w 2017 r. problemy z płynnością. Spółka nie
regulowała m.in. zobowiązań publiczno-prawnych oraz z tyt. wynagrodzeń.
b) Spółka dominująca notowała w badanym roku problemy z płynnością, m.in. nie
regulowała zobowiązań publicznoprawnych i wynagrodzeń. Spółka dominująca
podjęła stosowne kroki w celu uzdrowienia zaistniałej sytuacji. Pod koniec III
kwartału 2017 r. Grupa Kapitałowa rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę
restrukturyzację kosztową wszystkich działów. Zgodnie z szacunkami Zarządu, dzięki
tak przeprowadzonej restrukturyzacji kosztowej oraz przy założeniu dalszego
zakładanego rozwoju, Grupa Kapitałowa będzie w stanie terminowo regulować
bieżące zobowiązania, jak również spłacić historyczne zobowiązania, w przypadku
pozytywnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego wobec
jednostki dominującej.
c) Spółka zależna Way2Traffic Polska S.A. zanotowała w kolejnym badanym roku
problemy z płynnością. Spółka nie regulowała między innymi zobowiązań
publicznoprawnych oraz z tytułu wynagrodzeń.
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2. Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. W wyniku przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017
r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Vetnures S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w oparciu o raport i opinię
biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A. zostało
sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) badane dokumenty prawidłowo odzwierciedlają skonsolidowany wynik finansowy
Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r.;
c) skonsolidowane sprawozdanie z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej
działalności przez Grupę Kapitałową Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i zawartymi w niej zastrzeżeniami uchwałą nr
02/06/2018 r. z dn. 1 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała i podzieliła stanowisko
Zarządu jednostki dominującej – Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji odnoszące się
do przedmiotowych zastrzeżeń biegłego rewidenta. W ocenie Rady Nadzorczej zgłoszone
zastrzeżenia nie wywierają wpływu na rzetelność sporządzonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i wykazanego w nim wyniku finansowego.
Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. pozytywnie ocenia ww.
dokumenty i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej
przez Zarząd.
IV.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji z
wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w
restrukturyzacji na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji na dzień 31
grudnia 2017 r.

1. Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy
sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania
finansowego Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017, składającego się z:
a) wprowadzenia;
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b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 6.295.063,51 zł;
c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
wykazującego stratę netto w wysokości 22.936.891,84 zł;
d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.936.891,84
zł;
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto za okres za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
2017 r. o kwotę 690.584,37 zł;
f) dodatkowych informacji i objaśnień.
Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem z badania sprawozdania finansowego
Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r., a także z opinią z badania sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A.
w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., z których to
dokumentów wynika, że sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A.
w restrukturyzacji:
a) zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, niemniej jednak istnieje
zagrożenie związane z dalszą kontynuacją działalności.
b) Spółka wykazała za 2017 rok 11.094,42 tys. zł straty ze sprzedaży, koszty działalności
operacyjnej przewyższają przychody ze sprzedaży a zobowiązania krótkoterminowe
przewyższają wartość aktywów.
c) Spółka notowała w 2017 roku problemy z płynnością, Spółka nie regulowała między
innymi zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.
d) Spółka podjęła stosowne kroki w celu uzdrowienia zaistniałej sytuacji. W dniu 16
lutego 2018 r. zostało otworzone w stosunku do Spółki przyśpieszone postępowanie
układowe. Spółka zredukowała koszty oraz podjęła działania naprawcze w celu
odzyskania płynności.
2. Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A.
w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania
zarządu z działalności Fachowcy.pl Vetnures S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1
stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w oparciu o raport i opinię biegłego
rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że:
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a) sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji zostało
sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) badane dokumenty prawidłowo odzwierciedlają wynik finansowy Fachowcy.pl
Ventures S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
c) sprawozdanie z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej działalności
przez Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r. i zawartymi w niej zastrzeżeniami uchwałą nr 01/06/2018 z dn. 1 czerwca 2018
r. pozytywnie zaopiniowała i podzieliła stanowisko Zarządu odnoszące się do
przedmiotowych zastrzeżeń biegłego rewidenta. W ocenie Rady Nadzorczej zgłoszone
zastrzeżenia nie wywierają wpływu na rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego
i wykazanego w nim wyniku finansowego.
Rada Nadzorcza Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji pozytywnie ocenia ww.
dokumenty i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej
przez Zarząd.
V.

Ocena sytuacji finansowej, kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania
ryzykami istotnymi dla Spółki

Ocena sytuacji finansowej:
W latach ubiegłych, jak również do końca III kwartału 2017 roku, spółka stworzyła
rozbudowane struktury działów sprzedaży i produkcji, w celu bardzo dynamicznego
stworzenia dużego portfolio klientów. W związku z nieosiągnięciem zadowalających wyników
w zakresie tempa pozyskiwania klientów, podjęto działania zmierzające do istotnej redukcji
kosztów, w tym głównie zatrudnienia w spółce i grupie kapitałowej.
Z uwagi na brak pozyskania finansowania zewnętrznego, Spółka utraciła płynność finansową
i znajduje się obecnie w fazie Przyspieszonego Postępowania Układowego, którego dalsze
ewentualne postępowanie uzależnione jest od decyzji Sądu. Z punktu widzenia sytuacji
finansowej Spółki ma to kluczowe znaczenie, gdyż ewentualne odrzucenie wniosku
o wprowadzenie układu oznaczać będzie możliwość natychmiastowej egzekucji dla wielu
grup wierzytelności, których na chwilę obecną Spółka nie będzie w stanie pokryć.
W przypadku skutecznego wdrożenia postępowania układowego, egzekucja wierzytelności
zostaje wstrzymana, a Spółka będzie miała czas aby wypracować nadwyżki finansowe, w celu
zaspokojenia roszczeń wierzytelności, zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym układem.
Ocena systemu kontroli wewnętrznej:
Spółka posiada wdrożony system kontroli wewnętrznej polegającej głównie na:
a. Analizie wyników finansowych w układzie miesięcznym
b. Weryfikacji kluczowych kosztów według przynależności do głównych działów firmy
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c. Weryfikacji comiesięcznej liczby pozyskiwanych klientów oraz opublikowanych
pakietów
d. Akceptacji dokumentów źródłowych kosztowych, przez odpowiednie służby/osoby
e. Akceptację przelewów przez prezesa zarządu, jako jedynej osoby mogącej zatwierdzić
ostateczny przelew.
Z uwagi na wczesny plan rozwoju, jak i bardzo dynamiczny wzrost, w spółce nie obowiązywał
system przygotowania budżetu oraz jego późniejszej realizacji. Tempo zmian na poziomie
poszczególnych działów było istotne i budżet taki wymagał by ciągłej aktualizacji.
Rada Nadzorcza nie zdiagnozowała uchybień w zakresie oceny systemu kontroli
wewnętrznej, jak również nie uzyskała takich informacji od biegłego rewidenta.
Ocena systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla spółki:
Do kluczowych – według Rady Nadzorczej - ryzyk istotnych dla spółki zaliczyć można:
a. Ryzyko braku realizacji Przyspieszonego Postępowania Układowego – jest to ryzyko
które zmaterializowało się w ciągu ostatniego półrocza i jest ono istotne z punktu
widzenia dalszego funkcjonowania spółki;
b. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju – ryzyko będące nieodzownie związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą, które zyskuje na znaczeniu zwłaszcza dla
firm, wdrażających bardzo dynamiczny model rozwoju, a dodatkowo dla firm które
świadczą unikatową usługę;
c. Ryzyko związane z brakiem terminowych płatności przez klientów – w przypadku
spółki, która istotną część wystawionych faktur posiada rozłożenie płatności w czasie,
a dodatkowo kluczowym segmentem dla którego firma świadczy usługi jest sektor
MSP, jest to jedno z kluczowych ryzyk, które ma olbrzymie znaczenia dla płynności
spółki.
W zakresie punktu a. Zarząd spółki podjął stosowne kroki w celu zabezpieczenia grup
wierzycieli, dając spółce czas na skuteczne wprowadzenie zmian operacyjnych tak, aby po
ewentualnym pozytywnym zakończeniu Przyspieszonego Postępowania Układowego, spółka
odzyskała płynność i była w stanie spłacić zaległe zobowiązania.
W zakresie punktu b. Zarząd spółki aż do momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu
restrukturyzacji kosztowej, wdrażał różne narzędzia, mające wesprzeć dział sprzedaży w celu
dynamiczniejszego pozyskiwania klientów. Niestety dywersyfikacja kanałów sprzedaży nie
przyniosła oczekiwanych rezultatów.
W zakresie punktu c. model biznesowy zakładał, iż usługi będą świadczone dla klientów z
sektora MSP. Z uwagi na fakt, iż podmioty z tego sektora często znajdują się w początkowej
fazie rozwoju, spółka zobligowana była do wprowadzenia systemu abonamentowego
(płatność za świadczone usługi rozłożona w czasie – zazwyczaj 12 rat). Z uwagi na fakt, iż
część klientów zwyczajnie przestała istnieć a inne popadły w trudności finansowe, nie
wszystkie płatności zostały odzyskane. Zarząd dokonał cesji części wierzytelności na
wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, niestety znacznej części nie udało się na rynku
ani sprzedać, ani odzyskać na drodze sądowej.
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VI.

Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Fachowcy.pl Ventures
S.A. za 2017 r.

Rada Nadzorcza Fachowcy.pl Ventures S.A., na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek
Handlowych, mając na uwadze sytuację ekonomiczną Spółki, pozytywnie oceniła wniosek
Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Fachowcy.pl Ventures S.A. za 2017 r. z przyszłych
zysków Spółki.
VII.

Wnioski dot. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Po dokonaniu oceny dokumentów przedstawiających działalność Spółki w roku obrotowym
2017, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie
następującym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017:
a) Piotrowi Surmackiemu – Prezesowi Zarządu
oraz o udzielenie następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017:
a) Danielowi Puchalskiemu
b) Jarosławowi Łukasiewiczowi
c) Krzysztofowi Stępniowi
d) Sławomirowi Chmielewskiemu
e) Rafałowi Irzyńskiemu
f) Rafałowi Wojciechowskiemu
g) Tomaszowi Fąfara
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