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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

RAINBoWToURS sPoŁKI AKCYINEJ w ŁoDzI
Z DZIAŁANoŚcr Rłoy NADZoRCZEIW2011 RoKU

Rada Nadzolcza Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łod'zi d,ział'a na podstawie

obowiązujących przepisów prawa olaz Stafufu SpÓłki. Zgodnie z s 21 Statufu Spółki, Rada

Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jei

działa]ności. Rada wykonując swoje funkcje ma pra]4/o przegl,ąd,ać kazdy dzia| czyrrności

SpÓłki, żLądać od. Zavądu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz

sprawdzać księgi i dokumenĘ. Do szczegótnych zadań Rady Nadzo.rczĄ, zgodnie z att,38? $

3 Kodeksu spółek handlowych należy zaś ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz

sprawozdania Zarządu z działa]rrości Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami' jak i ze stanem fakĘlcznym, olaz ocena wniosków Zatządtt d,oĘczących

podziału zysków i pokrycia strat, a także ptzekazywarie Wahemu Zgromadzeniu

corocznego pisemnego sprawozdalia z wyników Ę oceny.

II. W 2011 roku Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akclnej funkcionowała jako Rada

trzeciej kadencji. W 2010 roku' w związku z upływem w dniu 14 maja 2010 roku, drugiej,

wspóIrrej trzyletniej kadencji Rady i wygaśnięciem w dniu 29 czerwca 2010 roku mandatów

członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji (zgodnie z postanowieniami alt. 369 s 4 w

związk,l z art'38ó S 2 Kodeksu spółek handIowych oraz z godnie z postanowieniami $ 20 ust.

3 Stafutu Spółki' mandaĘ członków Rady Nadzorczej wygasają najpóŹniej z dniem odbycia

Walnego Zgtomad'zenia zatwierdzającego sprawozdanie finanśowe 9pÓłki za ostatni rok

obrotowy peŁ:rienia funkcji członka Rady Nadzorczej) - mocą postanowień uchwały nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgtomadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku została powołana

Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akclnej obecnej, trzeciej, wspólrrej kadencji.
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W 2011 roku w skład Radv Nadzorczei trzeciei kadencii wchodzi]r:

_ Pan Piotr Cygan. Członek Rady Nadzorczej (w okresie od dnia 1 stycznia f011r. do dnia

29 marca 2011 r.),

' Pan Gtzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej (w caĘm roku obrotowym 20.I.I, \' w

oklesie od dnia 1 sĘcznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.),

_ Pan Paweł Niewiadomski (w całym roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 1 sĘcznia

2011 r. do dnia 31 grudnia 20"I"I r', przy czym w okresie od dnia 1 sĘcznia 2011 roku do

dria 27 paźd.zietnika 2011 roku - jako Sekretarz Rady Nadzorczej, zaś od, dnia 27

paździetnika 2011 loku do dnia 31 grudnia 2011 roku - jako Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej),

- Pan Piotr Paduszyrtski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od dnia 1

sĘcznia 2011 r. do dnia 8 sierpnia fI^I'I r,),

_ Pani Joanna Stępień-Andlzejewska - Członek Rady Nadzorczej (w okresie od dnia 29

marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.),

Pan Paweł Walczak (\a/ okresie od dnia 29 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia f011t., przy

czym w okresie od dnia 29 marca 2011 roku do dnia 11 maja 2011 roku - jako Członek

Rady Nadzorczej, zaś od dria 11 t;:.aja 20^11 roku do dnia 31 grudŃa 2011 roku - jako

Przewodniczący Rady Nadzorczej),

_ Pan Sławomir Wysmyk - Przewodniczący Rady N adzorczej (w okresie od dnia 1 sĘcznia

2011 r. do dnia 29 marca 2011 r.).

Zmiany w składzie osobowvm Radv Nadzorczei w roku 2011:

(1) Mocą postanowień uchwały NI 7 Nadzwyczajnego Walrrego Zgromadzenia Rainbow

Tours SA z dnia 29 marca 2011 roku w sprauie zmian u skłądzie Rady Nadzorczej Spótki

,Nalne Zgrornadzenie Spółki odwołało z dniern 29 marca 2011 roku, ze składu Rady

Nadzorczej Spótki i z pełrrienia funkcji w Radzie Nadzorczei, następuiące osoby:

_ Pana Sławomira Wysmyka, który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję

Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

_ Pala Piotra Cygana, któIy pełnił w Radzie Nadzolcze' funkcję Członka Rady

Nadzorczej

olaz powołało z dniem 29 marca 2011 roku do składu Rady Nadzorczej nowych członków

w osobach:

Pana Pawła Walczaka,

Pani |oarury Stępień-AndrzejewskĘ.



(2)

Stosowne informacje w Ęm przedmiocie zostaĘ przekazane przez Spókę do publicznej

wiadomości w drodze Rapoltów Bieżących Nr 16/2011 oraz 17 / ?01"!, obu z dnia 30

marca 2011 roku.

W dniu 11 maja f01^I roku, Rada Nadzolcza Spótki, działając na podstawie S 4 ust. 1

Regulaminu Rady Nadzorczej (Regulamin uchwalony przez Rad.ę Nadzorczą mocą

Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1 z dnia 27.04.2007 r' i zatwierdzony Uchwałą Nr

13/05/f007 Zwyczajnego Walnego Zgrornad.zenia Spółki z dnia ^14'05'2007 r.), a także na

podstawie S 23 ust. 7 Statutu Spółki, dokonała lrJ'boru, z grona członków Rady

Nadzorczej Spółki, osoby pełniące| funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i

powierzy|a, Począwszy od dnia 11 rna1a 20^I^I roku, peŁ-rienie funkcji Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Walczakowi.

Stosowna informacja w Ęm przedmiocie zosta|a przekazana do publicznej wiadomości w

drodze Raporfu Bieżzącego Nr 2"I/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.

W dniu 9 sierpnia 2011 roku Spółka otrzyma|a rezygnację Pana Piotra Paduszyńskiego,

doĘchczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Z członkowstwa, z dniem 8

sierpnia 2011 roku, w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours SA.

Stosowna infolmacja w Ęm przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w

drodze Raportu Bieżącego Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku.

IN driu 27 paŹdziernika 2011 roku' Rada Nadzorcza Spółki' na mocy uchwały nr

1'/10 /z011' z tego dnia' działając w oparciu o postanowienia S 20 ust. 5 Stafufu Spółki,

dokonała kooptacji i powołała z dniem f7 paż'd.ziernika 2011 roku, do Rady Nadzorczej

Spółki bieżącej, wspólnej kadencji' nowego członka w osobie Pana Pawła Pietrasa, który

pełni funkcję Cztonka Rady Nadzorczej SpÓłki.

Niezależnie od powyższego, w dniu f7 października 2011 roku - w związku z vacatem na

stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady, wskutek rezygnacji Pana Piotra

Paduszyńskiego - Rada Nadzorcza Spółki dokonała wybotl, z grona członków Rady,

osoby pełniącej funkcię Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA i

powierzyła, poczywszy od dnia 27 paż'dziernika 2011 roku' pełnienie funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady Panu Pawłowi Niewiadomskiemu, dotychczasowemu

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA. Rada Nadzorcza, działa1ąc na

podstawie właściwych postanowień Regulaminu Rady, odstąpiła od wyboru Sekletarza

Radv.

Stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w

drodze Raportu B iezącego Nt 79 /20'I'I z dnia f8 paź'dziernika 2011 roku'
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W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki wykon1.wała

działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe

oceny sytuac'i ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania SpÓłki

oceniała możliwości i perspekĘwy rozwoju Spółki.

staĘ nadzór nad

SpÓłki' dokonywała

oraz analizowała i

W roku 2011 Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akclnej odbyła osiem posiedzeń:

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22 marca 2011 roku z porządkiem obrad

przewidującym m.ń.:

_ omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki, wstępnego bilansu i rachunku

wyników, informaqa na temat stanu sprzedaży imprez na sezon letrri, rozwoju flrmy;

_ zaopiniowanie dokumentów przedłożonych pIzez Zarząd. pod obrady

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2011 loku i

podjęcie uchnaĘ w tej sprawie;

- irrformacja o firmach ubezpieczaiących ryzyko działalności gospodarczei oraz

warunków ubezpieczeń i podjęcie uchwały w sPrawie Zatwierdzenia wyboru Ęch

firm;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2011 roku (posiedzenie odbyte w trybie

przewidzianym przez postanowienia S 23 ust. 9 Stafufu Spółki oraz $ 7 ust.7 Regulaminu

Rady Nadzorczej, Ę. p,,y wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość) z porządkiem obrad przewidującym:

- wyrażenie zgody na zakup nieruchomości lokalowej;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2011 roku z porządkiem obrad

przewidującym m.in.:

wybor Przewod niczącego Rady Nadzorczej,

zatwtetdzenie ptzez Radę Nadzorczą premii dla Zarządu za 2011 rok,

wrybór biegłego rewidenta;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w drtlll f7 maja 2011 roku z porządkiem obrad

przewidującym m.in.:

_ omówienie zasad' l załozeń do polityki wynagradzania w organach Spółki' w Ęm' w

zakresie zasad wypłaty i wysokości wynagrodzenia podstawowego członków

Zarząd,l Spółki w roku 2011, zasad wpłaty i wysokości premii dla członków

Ą

ZarządttSpółki za rok 2011 oraz podjęcie uchwaĘ lub uchwał w tym przed4gi<łćie,



_ omÓwienie, wskazanych WZez Biegłego Rewidenta badającego sprawozdania

finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej SpÓłki za 2010 rok, spraw uznanych za

znaczące dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w kontekście przeprowadzonego

badania,

przedstawienie plzez Zatząd Spółki istotnych, przewidywanych zdarzeń w

działalrrości Spółki w perspektywie najbliższego miesiąca, kwartału i półrocza,

_ wybór Biegłego Rewidenta do plzeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki

olaz Glupy KaPitałowej Spółki za pó|rocze f011roku i rok obrotowy 2011;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20 czetwca fI^L^I roku z porządkiem obrad

przewidującym m.in':

- Iozpatlzenie wniosków Zarządu w sprawie wyrażenia opinii' co do: (i) splawozdania

Zarządtt Spółki' z działalnoścj SpÓłki w 2010 roku, (ii) jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za 2010 rok, (iii) sprawozdania Zarządl Spółki z działalności

Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku, (iv) skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowe' Spótki za f010 tok, (v) sposobu podziafu zysku za

2010 rok oraz pokrycia straty Z |at ubiegłych oraz podjęcie uchwał w sprawie: (i)

przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności Spółki w 2010 roku, (ii) przlęcia opinii Rady Nadzorczej w

przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok' (iii)

przlęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdańa Zarządu Spółki

z działalności Grupy Kapitałowej Spólki w 2010 roku' (iv) przyjęcia opinii Rady

Nadzorczej w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok, (v) przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w

przedmiocie oceny wniosku Zatządl Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku

Spółki za 2010 rok, (vi) przlęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny

wniosku Zalządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia sftaq Z lat ubiegĘch' (vii)

ptzyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarządL|

Spółki z działalności Spółki w 2010 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za 2010 rok, sprawozdania Zalządtt Spółki z dzilał.a|ności Grupy Kapitałowej

Spółki w 2010 roku' skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za 2010 Iok, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu

podziafu zysku Spółki za f01.0 rok, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu

pokrycia straĘ z lat ubiegłych'

- omÓwienie załozeń do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalrrości Rady



omówlenie proiektów uchwał plzedkładanych pod obrady Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwcaf011 roku i podięcie uchwaĘ w

sprawie przfęcia opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał przedkładanych pod

obrady Zwyczajneeo Walnego Zgromadzenia Spółki,

_ przedstawienie przez Zatząd SpÓłki istotnych' przewidywanych zdarzeń w

działalności Spółki w perspektywie najbliższego miesiąca' kwartału i póhocza;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 sierpnia 2011 roku Z porządkiem obrad

przewidującym m.in.:

_ spotkanie z GłÓwną Księgową SpÓłki; omówienie sposobu i zasad funkcjonowania

księgowości SpÓłki i potlzeb ewenfualnego wprowadzenia zmian w zakresie

usprawnienia zasad funkcjonowania księgowości Spółki,

_ omówienie aktualnych wyników finansowych Bee&FIee Sp' z o.o. oraz ABC Swiat

Podróży Sp. z o'o', a takze bieżącego poziomu spływu należności Rainbow Tours SA

od Lakonga Inc. (obsfuga wierzytelności Z tytułu splzedaĄ ld'zlałów w spółce

Rainbow Tours Ukraina),

_ przedstawieŃe ptzez Zarząd Spółki istotnych, przewid1.u'anych zdarzeń w

działalrrości SpÓłki W pelspektywie naibliższego miesiąca, kwartału i pÓhocza;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dr.irl 27 paźd.zietnika 2011 roku (posiedzenie odbyte w

Ębie przewidzianym plzez postanowienia s 23 ust. 9 Stafufu Spółki oraz $ 7 ust. 7

Regulaminu Rady Nadzorczej' \, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość) z porządkiem oblad przewidującym m'in':

podjęcie uchwały w sprawie powołania (kooptacji) nowego członka Rady Nadzorczei'

Zgodnie Z postanowieniami $ 20 ust. 5 Statutu Spółki;

Posiedzenie Rady Nadzorczej w drlll 27 października 2011 roku z porządkiem obrad

przewidującym m.in.:

_ pod'ęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz

ewentualnej uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczei'

' omówienie ptzez Zarząd. Spółki podstaw i. zasad. wyboru Towarzystwa

Ubezpieczeniowego EuIoPa SA' jako firmy ubezpieczającĄ ryzyko działahości

gospodalczej Spółki. Podjęcie uchłvaty w splawie Zatwieldzenia wyboru firmy

lbezpieczającĄ ryzyko działalności gospodarczei Spółki - zatwierdzenia zawarcia

plzez Zalząd Spółki umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa SA,

dotyczącej udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours SA, iako

organizatola furystyki i pośrednika tulystycznego' której beneficjentem jest

,/4
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Marszałek Województwa Łódzkiego - zgodnie z dyspozycją $ 3 ust. 3 lit. i)

Regulaminu Rady Nadzorczej,

spotkanie z Zatządern Spółki i p.o. Głównej Księgowe; Spółki; omówienie sposobu i

zasad funkcjonowania księgowości Spółki i potrzeb ewenfualnego wprowadzenia

zmian w zakresie usprawnienia zasad funkcjonowania księgowości Spółki,

omówienie aktualnych wyników finansowych Bee&Free Sp. z o.o. oraz ABC Świat

Podróży Sp. z o,o,, a takze bieżącego poziomu spĘwu należności Rainbow Tours SA

od Lakonga Inc.,

przedstawienie przez Zarząd, Spółki istotnych' przewidywanych zdarzeń w

działatności Spółki w perspektywie najbliższego miesiąca, kwartału i pó|rocza,

omówienie i rozważenie ewenfuahe' potrzeby wyodlębnienia ze składu Rady

Nadzorczej Komitetu Audyfu i powierzenia szczegÓlnych funkcji kontrolnych (m.in.

w zakresie funkcjonowania księgowości Spółki) osobom delegowanym do tego

Komitetu Audvtu;

W roku 2011 Rada Nadzorcza podjęła 27 uchwał (24 uchwały zostaĘ podięte na

posiedzeniach Rady Nadzorczej, pozostałe 3 uchwały zostaĘ podjęte w trybie obiegowym, tj.

za pośIednictwem środków bezpośredniego polozumiewania się na odległość):

1) Uchwała Nr -I 
/ 03 /20"17 z dria2f marca 2011 IokL| u spr{]wie zaopiniozlanią porządktL obtad

oraz projektót.o uchloat Nadzwyczajnego Walnego Zgronadzenią Rąinbuo Tours SA zwotanego na

dzień 29 marcą 2011 roku (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z

dnia 22 marca 2011 roku);

2) Uchwała Nr 2/03/20'11 z dria22 marca 2011 Ioku u sprąwie zatuierdzenia uryboru frm

ubezpieczajqcyĆlx ryzyko dziatalności 4ospodarczej Spółki oraz uarunków ubezpieczenia (uchwała

objęta Plotokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2011 roku);

3) Uchwała Nt 3/03/2011 z dria 2f marca 2011 toku zo sprawie lo]Jboru fru1y udzirlĄącĄ

Spółce zabezpieczeń wymaganych przez znoulelizouaną Ustawę o LL;łLL4ąCĘ turystycznycl1

(uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzotczej z dnia f2 marca 2011 roku);

4) Uchwała Nr 1 / 4/ 2011' z dnia f7 kwieb:ria 2011 roku w sprawk zgody na zakup nieruchomosci

lokalowej (,lchwała podjęta w trybie przewidzianym przez postanowienia $ 23 ust. 9

Statutu Spółki oIaZ s 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, g. w hybie pisemnym, przy

wykolzystaniu śIodkÓw bezpośredniego porozumiewania się na odległość);

5) Uchwała Nr 1/05/2011 z dnia ̂ !-1 maja 2011 loku u sprawie wybonL Przeroodniczqce4o Rądlt

Nadzorczej Spótki (uchwa|a ob'ęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11 tlmaia 2011 roku);



6) Uchwała Nr 2/05/2011z dnia 11 maja 2011 toku u sprawie zobouiązania Zarządu Spótki do

przygotowania i przedstmuienią Rąr]zie Nadzorczej projekttL lub zatoźeń do polityki zoynagradzania

w organach Spólkl (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11

maja 201 1 roku);

7) Uchwała Nr 3/05/2011 z dnia 11 maja 2011 lokw w sprazoie przeprowadzenia dodatkouych

czynności nadzorczych związanych i odnoszących się do treści pisma Biegtego Reroidenta

badĄącego sptawozdania finansowe Spótki i Grupy Kapitatowej Spótki za rok obrotowy 2010

(uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorcze1z dnia.I.l maja 2011 roku);

8) Uchwała Nr 4/05/2011 z dnia ̂ I1 maja 2011' rokt w sprawie odstąpieruia od ruyboru Biegtego

Rewidenta i zobolliązania Zarządu Spótki do rozszerzenią ząkresu badąnią sprawozdait

finansoluych za rok 2011 w rąmach Grupy Kapitatotoej Rainbmu Tours SA (uchwała objęta

Plotokołem z posiedzenia Rady Nad,zolczĄ z dnia'I"I nraja 2011 roku);

9) Uchwała Nr 5 / 05 / f)^L-| z dnia ̂ I1 n,:.aja 20^11 rokl lu sprawie zobotoiązania do t'tczestnichta w

posiedzeniach RaĄ Nadzorczej Spótki przedstawiciela Zarządu orąz ustąIenig' statego punktu w

porządku obrad RaĘ Nadzorczej Spótki (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady

Nadzorczej z dnia 11 maja 2011 roku);

10) Uchwała Nr 6/05/20"l"l' z dńa 27 maja 2011 rokl w sprawie przyjęcia dokunentu

okreśIającego poliĘĘ wynagrodzeń dta cztonkózu Zarządu Rainbolll Tours SA (uchy/ała obięta

Plotokołem Z posiedzenia Rady NadzorczĄ z dr.ia f7 maja 2011 roku);

11) Uchwała Nr 7 /05 / f0"I7 z dnia 27 maja 2011 roku zu sprawie ustalenia zoynagrodzenia statego

dla członków Zarządu Rainbow Tours SA (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady

Nadzorczej z dnia f7 rnaja fI-I'I toku);

12) Uchwała Nr 8/05/2011 z dnia 27 rnaja 2011 roku w sprazuie ustaleruia zasad wypłaty prenii

dIą cztonkuo Zarządu Spótki za rok 2011 (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady

Nadzorczej z dnia f7 maja 20^1-l toku);

13) Uchwała Nt 9/05/20-11 z dnia 27 maja 2011 roku zll sprawie wyboru Biegtego Reulidenta do

przeptuoadzenia przeglądu sprawozdań fnansowyclt Spótki i Gntpy Kapitatozuej Spółki za

pierwsze pótrocze 2011 roku oraz do przeprotuadzenią bądąnia sprautozdań finansowych Spółki za

rok obrotuny 2011 (lchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia f7

maia 2011 roku);

14) Uchwała Nr "l/06/20^11' z dnia 20 czetwca 2011 rok,l w sprnuie przyjęcia opillii Rady

Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spótki w 2010 roku

(uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady NadzorczĄ z dnia f0 czerwca 2011 roku);

15) Uchwała Nr f / 06/ 20^I^I z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia opinii Rady



16) Uchwała Nr 3/06/2011 z dnla 20 czerwca 20^I^I roktl lu spraulie przyjęcia opinii Rady

Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu Spótki z dzintahrcści Grupy Kapitatmuej

Spótki w 2010 łokrr (uchwała obięta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20

czerwca 2011 roku);

17) Uchwała Nr 4/06/f011. z drua 20 czerwca 20'I"I tokll tu sprawie przyjęcia opinii Ratly

Nadzorczej w przedmiocie oceny skonsolidowanego spraluozdania finansowego crupy Kapitałowej

Spótki za 201'0 rolc (uchwała ob'ęta Plotokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20

czerwca 2011 roku);

18) Uchwała Nl 5/06/20"I"I z dnia 20 cze.rwca 2011 roku lo spratuie przyjęcia opinii Rady

Nadzorczej w przedmiocie oceny wniosku Zauądu Spótki dotyczącego sposobu podziatu zysku

Spótki za 2010 rok (uchwała objęta Plotokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20

czerwca 2011 roku);

19) Uchwała Nr 6/06/2011 z dnia f0 czerwca 2011 rokt w sprauie przyjęcia opinii Rady

Nadzorczej w przedn.Liocie oceny wniosku Zarządu Spótki dotyczącego sposobtL pokrycia straĘ z

Iat ubiegtych (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20

czerwca 2011 roku);

20) Uchwała Ń 7 / 06 / 2011 z dnia 20 czerwca f011 roku zo sprawie przyjęcia sprauozdania Rady

Nadzorczej z uynikózo oceny: sprawozdania ZarządtL Spótki z dziatalności Spótki lu 2010 roku,

jednostkmoego sprawozdania fnansoulego Spółki za 2010 rok, sprawozdania Zarządu 9pótki z

dziatalności Grupy Kapitatowej Spótki w 2010 roku, skonsolidowatego sprawozdania ftnansuuego

Grupy Kapitatouej Spótki za 2010 rok, wniosku ZrlrządtL Spółki doĘczącego sposobtL podziatu

zysku Spółki za 2010 rok, wniosku Zarządu Spótki doĘczqcego sposobtt pokrycia straty z lat

ubiegtych (uchwała obięta Plotokolem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca

2011 roku);

21) Uchwała Nr 8/06/2011z dnia 20 czerwca 2011' toktl w sprauie przyjęcia sprawozdania Rady

Nadzorczej z dziątąlności Rady Nadzorczej ul 2010 roku (uchwała objęta Protokołem z

posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2011 roku);

22) Uchwała Nt 9/06/20^I^I z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprauie przyjęcia opinii Rady

Nadzorczej w przedmiocie oceny projektóu uclnonł przedktadanych pod obrady Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia 9pótki (uchwała objęta Protokołem z posiedzeria Rady Nadzorczej

z dnia 20 czerwca 2011 roku),

23) Uchwała Nr 1 / 
^10 

/ 2011 z dnia f7 paźd.ziernika 2011 rokw w sprawie przyjęcia porządku obrad

posiedzenia Rady Nadzorczej (uchwała podjęta w trybie przewidzianym ptzez

postanowienia s 23 ust. 9 Stafufu Spółki oraz $ 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej' tj. w

trybie pisemnym, PrZy wyko|Zystaniu środków bezpośIedniego porozumiewania się nat;odległość);



f4)

25)

Uchwała Nr f/"l0/2017 z dnia 27 paździetnika 2011 roku tu sprawie pouołania (kooptacji)

nowego cztonka RaĘ Nadzorczej Spółki (uchwała podjęta w trybie ptzewidzianym ptzez

postarrowienia $ 23 ust. 9 Stafufu Spółki oraz $ 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w

trybie pisemnym, przy wykolzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość);

Uchwała Nr 3/"10/2077 z dnia 27 paż'd.zietnika 2011 roku w sprawie ustalenia jednolitego

tekstu zftienione4o Stątuht Spótki (uchwała objęta Plotokołem z posiedzenia Rady

Nadzorczej z dnia 27 paż'dzletnika 2011 roku);

26) Uchwała Nr 4/ 1'0 /f011' z dnia 27 paŹdziernika 2011 roku tu sprmoie wyboru

Wiceprzewodnicz7cego Rady Nadzorczej Spólkl (uchwała objęta Protokołem z posiedzenia

Rady Nadzolczej z dnia 27 paździetnika 2011 roku);

27) Uchwała Nr 5/10/2011 z dnia 27 paŹ'dzietika 2011 roku tu sprauie zahuierdzenia lt,ybont

firmy ubezpieczającej ryzyko dziatalności gospodarczej Spótki orąz wmunków tego ubezpieczenia i

zcularcia przez Zarząd Spótki umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowynt Europa SA, doĘczqcej

udzielenia gllarancji ubezpieczenioruej dIą Rainbow Tours SA, jako organizatora ttLrysĘki i

pośrednika turysąlczfleso, której benefcjentem jest Marszatek Województwa Łódzkiego (uchwała

objęta Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 paździetnika 2011 roku).

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień

Kodeksu spółek handlowych, postanolĄ/ień Stafufu Spółki' jak równiez z biezącĄ działalrrości

Spółki. Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą Spółki prace

obejmowaĘ w szczególr-rości:

1. plzygoto\^/anie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SpÓłki z działatności w roku

obrotowym 2010,

2. ocenę splawozd,ania Zarządu Spółki z działalności Rainbow Tours SA w roku obrotollJrm

2010 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 (Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki w przedmiocie zatwierdzenia tych splawozdań odbyło się w dniu

29 czerwca 2011 roku).

3. ocenę sprawozdania Zavąd,l Spółki z działa]ności GluPy KaPitałowei Rainbow Tours SA

w roku obrotowym 2010 i skonsolidowanego sprawozdania fńansowego Glupy

Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 20^10 (Zv,lyczajne Walrre Zgromadzenie

SpÓłki w przedmiocie zatwierdzenia tych sprawozdań odbyło się w dniu 29 czerwca 2011

roku),

ocenę propozycji i wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,

IV.

5. ocenę plopozycji i wniosku Zarządu Spółki' co do pokrycia straty z lat u



ó. omÓwienie i ocenę przedstawianych przez Zarząd Spółki istotnych, przewidywanych

zdarzeńw d'ziałalności Spółki w perspektywie miesiąca, kwartału i półrocza;

7. omÓwienie i ocenę podstaw i zasad rłTrboru firmy lbezpiecza1ącej ryzyko działalności

gospodarczej Spółki; zatwietd,zenie wyboru firm ubezpieczających ryzyko działalności

gospodarczej SpÓłki oraz warunków ubezpieczenia;

8' bieżącą ocenę akfualnych wyników finansowych spółek zależnych: Bee&Free Sp. z o'o'

oraz ABC Swiat Podróży Sp' z o'o., a takze biezącego poziomu spĘwu naleźności

Rainbow Tours SA od Lakonga Inc' (w związku ze wskazaniem ptzez Bieg)ego

Rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za

2010 rok, spraw uznanych za Znaczące d|a Zatządtl i Rady Nadzorczej Spółki w

kontekście przeprowadzonego badania);

9. omówienie sposobu i zasad funkcjonowania księgowości Spółki i potlzeb ewenfualnego

wprowadzenia zmian w zakresie usprawnienia zasad funkcjonowania księgowości

SpÓłki;

10. Iozpatl}.wanie i opiniowanie bieżących informacji Zatządu doĘczących wyników

działalności SpÓłki pod kątem realizacji rozwoju przedsiębiorstwa SpÓłki w 2011 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, jak wynika z powyższego, Rada Nadzorcza Spółki prowadziła w

okresie sprawozdawczym efektywne place wspomagające Zatząd SpÓłki w działaniach

mających na celu utrwalenie procesu rozwoju Spółki.

V. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez ZarządSpółki'

_ sprawozdania ZauądttSpółki z działalności Spółki w 2011 roku,

_ iednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

sprawozdaniaZarząduSpÓłki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku,

_ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapiiałowej Spółki za 2011 rok,

_ wnioskl Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za 20^I"I rok.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akcyjnej

sformułowała dla Walnego Zgtomad,zenia Spółki opinie doĘczące przedlożonych

sprawozdań oraz formułowanych ptzez Zarząd Rainbow Tours SpÓłki Akcyjnej wniosków,

zawierające w swej treści rekomendacje dla Akcjonariuszy (dla Walrlego Zgromadzenia

Spółki)' będące następstwem przeprowadzonej oceny. Rekomendacje dotyczące w/w

sprawozdań oraz wniosków Zalządu SpÓłki, Rada Nadzorcza zamieściła W teści

poszczególnych opinii odnoszących się do odpowiednich' przedłożonych dokumentów i

/

.!^/rliosków oIaZ IĄ/ stosownym Sprawozdaniu Rady Nadzorczej w Ęm



Zgodnle z dokonana oceną i treścią opinii dotyczących przedtożonych sprawozdań oraz

formułowanych ptzez Zarząd SpÓłki wniosków:

1) Rada Nadzorcza pozytyv/Ńe zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Spółki z działa|ności

Rainbow Tours Spółki Akclnej w roku obrotowym 2011, jako zgodne z obov/iązuiącymi

przepisami plau/a oIaZ Stafutem Spółki, a także przedstawiające jasno i rzetelnie

wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Spółki w Ioku oblotowym 2011-,

rekomendując je Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia; informacje Zawalte W

sprawozdaniu Zatządtt z działalności Rainbow Tours SA Za lok oblotowy 20"I"I, t:1. za

okres od 01.01.2011 r. do 3"l'"I2'20'l"l r' są kompletne w myśl obowiązujących przepisów

otaz zgodne z bformacjami zawartymi w zbadanym jednostkowym sprawozdaniu

fńansowym Rainbow Tours SA;

2) Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akclnej pozyĘrwnie zaopiniowała przedłoź:'one,

jednostkowe splawozdanie finansowe Spółki i stwierdziła, że jednostkowe sprawozdanie

finansowe Rainbow Tours SA za rok obrotowy 20^11, Ę. za okres od 01.01.2011 r. do

31'12.20"11 r. (sprawozdanie finarsowe sporządzone zgodnle z Międzynarodołrymi

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej onz związanymi z nimi intelpletaqami, ogłaszanymi w formie tozpolządzeń

Komisji EuropejskĘ):

_ sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nirni intelpretaciami,

ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisii Eulope'skĘ' a w zakresie

nieuregulowanym w Ęch standardach - stosownie do wymogów ustawy o

rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowycĘ

przedstawia rzetelrrie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

majątkowej oraz finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1

sŁycznia 20^11 roku do dnia 31 grudnia 201 1 roku,

_ jest zgodne z wpĘwającymi na tleść splawozdania finansowego przepisami prawa i

postanowieniami Statufu Spółki,

rekomendując ie Walnemu Zgromadzeniu Rainbow Tours SA do zatwierdzenia;

3) Rada Nadzorcza pozyt}'wnie zaopiniowała sprawozdanie Zaruądl Spóki z działalności

Grupy Kapitałowej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011, jako zgodne



4)

informacje Zawarte w splawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow

Tours SA za rok obrotowy 2011, tj' za okres od 01.01.2011 r' do 31.12.2011 r. są konrpletne

w myśl obowiązujących przepisów oraz zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki;

Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akclnej pozyqiwnie zaopiniowała przedłożone,

skonso]idowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SpÓłki i stwierdziła, że

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rainbow Tours SA za rok obrotowy 20^I^1,11. za

okres od 01.01.2011 t' do 3-! '-!2'f0-l1 r. (sprawozdanie finansowe sporząd'zone przez

jednostkę dominującą - Rainbow Tours SA - zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości' Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej olaz

związanyrni z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji

Europejskiej):

' spotządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to iest zgodnie

z Międzynarodowymi Standąrdami Rachunkowości, Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi ńtelpletaciami,

ogłaszanyrni w formie tozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie

nieuregulowanym w Ęch standardach - stosownie do wymogów usta\ĄT o

rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

przedstawia rzetelnie i tasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

majątkowej oraz finansowej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA na dzień 31

grudnia 2011 roku, za okres od dnia l stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011

roku,

jest zgodne z wpĘwającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i

postanowieniami Stafu tu Spółki'

rekomendując je Walnemu Zgromadzeniu Rainbow Tours SA do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza Rainbow Tours SA rozpatlzy|a i pozytywnie zaopiniowała wniosek

Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, doĘczący sposobu podziału zysku netto SpÓłki

wykazanego w sprawozdaniu finansołJ'm za rok 2011, w łącznej wysokości 5'387.189'50

zł (pięć milionów bzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiómdziesiąt dziewięć złoĘch

pięćdziesiąt gloszy), zgodnie z któryrn, Zarząd Spółki wnioskuje, aby zysk netto

wykazany w sprawozdaniu finansowym za rck 20-I^1, za okres od 01.01.2011 r. do

31.-lf.f0-11 r', w łącznĄ rłysokości rłynoszącej 5.387.18ą50 zł (pięć milionów trzysta

5)

osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) ,x
II

podzielić w sposÓb następujący. /l
-.") /lt/ ,/ /u

,ł:



_ w części, tj, w kwocie w wysok ości'l.ś52305,7f zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt

dwa tysiące trzysta pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) - ptzeznaczyć na

pokrycie straty z lat ubiegĘh powstałei w następstwie podjęcia przez Wahe

Zgromadzenie Spółki decyzji' o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań

finarrsowych Spółki, |ako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do

oblofu na rynku legulo}Ą/anym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

SA' począwszy od jednostkowych sprawozdań finarrsołych odnoszących się do roku

oblotowego 201"l, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości'

Międzynarodowymi Standardami Sptawozd.awczości Finansowej oraz zwi'ązanyni z

nimi intelpletacjami, ogłaszanymi w formie tozpotządzeń Komisji Europejskiej, co

spowodowało min' ze opelaqe dotychczas dokonywane , ptzy sporząd.zeniu

przeksztąłcenia sprawozdania wprowadzono do ksiąg Iachunkowych zgodnie ze

wskazanymi Standardami Rachunkowości i włączono je do łyniku finarrsowego w

prezentacji za rok obrotowy 2010 rok oraz za rok obrotowy 201'L,

_ w pozostałei czgści, ti. W kwocie w wysokości 3,734.883,78 zł (trzy miliony siedemset

tlzydzieści cztery tysiące osiemset osierndziesiąt trzy zlote siedemdziesiąt osiem

groszy) - przezlaczyć na kapitał zapasowy Spółki

haktuiąc ten wniosek, jako zgodny z obowiązu1ącymi przepisami prawa oIaZ Statutem

Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcy|nej

powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za ?:ol1' rck w treści

proponowanej przez Zarząd Spółkl'

Sprawozdanie niniejsze zostało lozpattzone i przyjęte w drodze uchwaĘ na posiedzeniu

Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 20^12 roku celem przedłozenia Walnemu Zgromadzeniu

Rainbow Tours SA.

Biorąc pod uwagę tleść ninieiszego Sprawozdania, W ocenie Rady Nadzorczei uprawnionym

jest stwierdzenie, że Rada Nadzorcza w roku oblotowym 2011 obejmującym okres

sprawozdawczy, wykonywała swoje obowiązki stafutowe w sposób należyty i z korzyścią d|a

Spółki i wobec tego Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia SpÓłki o udzielenie

wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2011' Ponadto, w świetle dokonanei oceny sprawozdań' Ę. sprawozdania

Zarządw Spółki z działalności Spółki w 2011 roku, jednostkowego spTawozdania finansowego

Spółki za 2011 rok' sprawozd.ania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowei Spółki w

2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej Spółki za

2011 rok, a także wobec osiągnięcia przez Rainbow Tours SA zysku netto Za Iok

2011 - Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie

Q/



członkom Zaruądu Spółki absolutodum z wykonania obowiązków w roku obrotow;rm

fat'-.

Łódż', dnla 37 naja 2012 roku

Członkowie Rady Nadzorczej:

Grzegorz Kubica
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Pietras
Czlonek Rady NadzorcĄ

Andrzejewska


