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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/017 - Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Maria Mieszaiska, specjalista kontroli państwowej, upowaznlenle do kontroli
nr LGD/64/2017 z 15 maja 2017 r. i nr LGD/79/2017 z 12 czerwca 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Polski Rejestr Statków SA, al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
(dalej: "Spółka")

Andrzej Madejski, Prezes Zarządu Spółki od 30 czerwca 2016 r. (dalej: "Prezes
Zarządu"). Od 11 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Prezesem Zarządu Spółki
był Dariusz Rudziński (dalej: "były Prezes Zarządu").

(dowód: akta kontroli str. 5-25)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Spółki w latach 2014-2017
(do 30 czerwca) w zbadanym zakresie.

Członkowie Zarządu VI i VII kadencji spełniali wymagania w zakresie wykształcenia
i stażu pracy określone w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu2, a ponadto posiadali
doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym działała Spółka. Członkowie
Zarządu VI kadencji zostali powołani przez Radę Nadzorczą, po przeprowadzeniu
postępowań kwalifikacyjnych, w których uznano ich za najlepszych kandydatów na
te stanowiska. Zarząd VII kadencji został powołany przez Walne Zgromadzenie,
tj. reprezentanta Skarbu Państwa3, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu
Państwa - jedynego Akcjonariusza Spółki.

Członkowie Zarządu obu ww. kadencji oraz członkowie Rady Nadzorczej uzyskali
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poszczególnych latach okresu
2014-2016. Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za te lata.

Spółka opracowała długookresowe strategie działalności na lata 2014-2016 i 2017-
2018, które dotyczyły głównych obszarów jej działalności. Z 46 zadań określonych
w strategii na lata 204-2016, 31 (67,4%) zostało uznanych przez Zarząd i Radę
Nadzorczą za realizowane, 10 (21,7%) za zrealizowane częściowo, a 5 (10,9%)
za niezrealizowane.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.

2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn~ 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, ze zm.).

3 Jako dalszy pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
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Opis stanu
faktycznego

Działalność Centrali Spółki4 w 2016 r.5 była rentowna, choć wskaźnik rentowności
sprzedaży wyniósł 1,5%, a rentowność aktywów 3,1%. W 2015r. i2016r.
w porównaniu do 2014 r. wzrosła wydajność na zatrudnionego. Wskażniki
zadłużenia aktywów i płynności bieżącej były na korzystnych poziomach, choć
wysoki był wskaźnik obrotu należności.

Zrealizowano wniosek pokontrolny (terminowe składanie sprawozdań finansowych
Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym) skierowany do Zarządu Spółki po
poprzedniej kontroli NIK6.

Pozytywnej oceny nie zmienia zrealizowanie z nieznaczącym błędem drugiego
z wniosków po poprzedniej kontroli NIK oraz sformułowana w dalszej części
niniejszego wystąpienia uwaga dotycząca nieokreślenia w strategii Spółki celów
i zadań dla poszczególnych spółek zależnych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Powoływanie i odwoływanie osób reprezentujących
Skarb Państwa w Spółce oraz ocena ich działalności;
opracowanie i realizacja strategii, zawieranie umów
oraz zaangażowanie w spółki zależne

1.1. W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) dokonano jednej zmiany w składzie
Zarządu Spółki, związanej z upływem kadencji poprzedniego Zarządu.

Od 11 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. (VI kadencja) funkcję Prezesa
Zarządu pełnił Dariusz Rudziński, a członka Zarządu Grzegorz Pettke, natomiast od
30 czerwca 2016 r. (VII kadencja) Prezesem Zarządu był Andrzej Madejski,
a Członkiem Dariusz Rudziński.

Zarząd Spółki:
- VI kadencji został powołany przez Radę Nadzorczą7, pomimo że zgodnie z § 25

ust. 1 Statutu Spółki8 członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Walne
Zgromadzenie,
VII kadencji został powołany przez Walne Zgromadzenie9, zgodnie ze Statutem
Spółki1o, niemniej jednak choć zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1 tego Statutu do
kompetencji Rady Nadzorczej należy wnioskowanie o powołanie i odwołanie
członków Zarządu, a zgodnie z § 29 ust. 3 pkt 3 do kompetencji Rady
Nadzorczej należy przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członka Zarządu to:

4 Przedsiębiorstwo Centralne, tj. Polski Rejestr Statków SA z siedzibą w Gdańsku, Spółka prowadziła działalność
gospodarczą na terenie Polski pod firmą Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: ,Centrala") oraz poza
granicami Polski w formie oddziałów zagranicznych (w Grecji, Egipcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) oraz spółek
zależnych (na Litwie, w Chinach iw Danii),

5 Nie porównano rentowności w 2016 r. z danymi za 2014 r. i 2015 L, ponieważ w 2016 r, Spółka dokonała korekty błędu
podstawowego w sprawozdaniach finansowych za 2015 r" co spowodowało, iż rozpoznała stratę w 2015 r" podczas, gdy
w zatwierdzonym rachunku zysków i strat za 2015 r. wykazała zysk, a ponadto błąd ten nie został uwzględniony
w sprawozdaniach finansowych za 2014 r.

6 P/08/051 ,Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem skarbu państwa",
7 Uchwała Nr 55N12013 z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki i uchwała Nr 60Nl2013 z 15

maja 2013 r. z 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki.
8 Przyjętego uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Rejestr

Statków S,A, w Gdańsku z 3 marca 2003 r.
9 Uchwała Nr 16/2016 z 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Zarządu nowej VII kadencji i Uchwala Nr 17/2016

z 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka zarządu nowej VII kadencji.
10 § 25 ust. 1 Statutu Spółki przyjętego uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polski

Rejestr Statków SA z siedzibą w Gdańsku z 3 grudnia 2013 r,
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o na Prezesa Zarządu powołano innego kandydata niż wskazany przez Radę
Nadzorczą jako najlepszy kandydat w wyniku przeprowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego 11,

o Członka Zarządu powołano, pomimo że Rada Nadzorcza nie wskazała
najlepszego kandydata, ponieważ po dokonaniu oceny formalnej
kandydatów12, a przed przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych Rada
Nadzorcza podjęła uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego
bez wyłonienia najlepszego kandydata i pozostawieniu w związku z art. 1a
ustawy o komercjalizacji13 decyzji "odnośnie powołania Zarządu na nową
kadencję Walnemu Zgromadzeniu Spółki".

Sekretarz Rady Nadzorczej (pracownik Spółki) wyjaśnił, że po wyłonieniu
najlepszego kandydata na Prezesa i Członka Zarządu VI kadencji Przewodniczący
Rady (reprezentant Skarbu Państwa) zawnioskował by zgodnie z sugestiami
Ministra Skarbu Państwa "pominąć etap wnioskowania do Walnego Zgromadzenia
i przystąpić od razu do podjęcia uchwały w sprawie ich powołania". Natomiast
w przypadku powołania Członka Zarządu VII kadencji Sekretarz Rady Nadzorczej
wyjaśnił, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali od Przewodniczącego
Rady (reprezentanta Skarbu Państwa) e-maila, w którym wskazał, że "związku
z informacją o woli skorzystania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej (podobnie jak czyni Minister Skarbu Państwa) z uprawnień
właścicielskich do bezpośredniego powołania Zarządów w spółkach, które mają
szczególne znaczenie dla gospodarki państwa stosownie do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw oraz
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
państwa (Dz. U. Nr 121, poz. 1387), a tym samym odstąpienia od procedury
konkursowej w tych przypadkach, wnoszę o podjęcie uchwały przez Radę
Nadzorczą PRS o unieważnieniu postępowania kwalifikacyjnego na członka
Zarządu PRS SA"

(dowód: akta kontroli str. 5-112,134-135,140-142,146-156,
171-180,182-199,207-212,217-226,228-234)

Rada Nadzorcza, zgodnie z § 2 usl. 2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, wszczęła
postępowania kwalifikacyjne14 (na Prezesa i Członka Zarządu obu ww. kadencji)
w terminie co najmniej trzech miesięcy15 przed upływem kadencji dotychczasowego
Zarządu.

Powyższe postępowania w przypadku postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa
Zarządu (po jednym w przypadku każdej kadencji) zakończono wskazaniem
najlepszego kandydata. Natomiast na Członka Zarządu w przypadku każdej
z kadencji zakończono bez wyłonienia najlepszego kandydata, w tym w przypadku
VI kadencji z uwagi na niespełnienie w ocenie Rady Nadzorczej przez żadnego
z trzech kandydatów warunków formalnych16, a VII kadencji, ponieważ Rada
Nadzorcza pomimo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z czterema
kandydatami podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez wyłonienia
najlepszego kandydata. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wszczęła kolejne

11 Nie była to osoba biorąca udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
12 Zespół powołany uchwałą Rady Nadzorczej do weryfikacji pod względem fonmalnym zgłoszeń uznał, że czterech

kandydatów spełniało kryteria formalne.
13 Ustawa z dnia 30sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach praccwników (Dz. U. z 2017r., poz. 1055).
14 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 38N12013 z 31stycznia 2013r. i uchwała Rady Nadzorczej Nr 18N1/2016 z 26lutego

2016r.
15 Tj. trzy miesiące i odpowiednio 12i 14dni.
16 Nie rozpoczęto kolejnego etapu jakim były rozmowy kwalifikacyjne.
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postępowania17, które w przypadku VI kadencji zakończono wskazaniem
najlepszego kandydata, a kolejnej VII kadencji nie.

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań zamieszczono w miejscach wskazanych
w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członka zarządu, a terminy przyjmowania zgłoszeń były zgodne z § 8
ust. 1 tego rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 125-181, 191-227,228-236)

Kwalifikacje i doświadczenie na członków Zarządu pod względem formalnym
zweryfikowała komisja powołana spośród członków Rady Nadzorczej.
Z kandydatami spełniającymi te warunki członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili
rozmowy kwalifikacyjne, podczas, których dokonali punktowej, tajnej oceny
udzielonych odpowiedzi na zadane pytania (ustalono katalog pytań).

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 143-145,200-203,207-216)

Prezes i Członek Zarządu VI kadencji spełniali wymogi formalne wskazane
w ogłoszeniach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na te stanowiska, choć
Członek Zarządu wymagany pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
osiągnął po uznaniu Go przez Radę Nadzorczą za najlepszego kandydata i na 10
dni przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji.

Z uwagi na to, iż do kontroli nie przedłożono zgłoszeń kandydatów (z wyjątkiem
Curriculum vitae (CV) stanowiącego ich element), którzy nie zostali powołani
w skład Zarządu Spółki VI kadencji, ponieważ - jak oświadczył Sekretarz Rady
Nadzorczej - zgłoszenia te zostały odesłane kandydatom, NIK nie dokonała oceny
prawidłowości ich wykluczenia18 z dalszej części postępowania (niedopuszczenia do
rozmów kwalifikacyjnych) lub dopuszczenia19 do niej.

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 143-147, 181, 228-236)

Kontrolowany okres obejmował dwie kadencje Rady Nadzorczej Spółki (określone
w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), tj. V kadencję trwającą od
16 sierpnia 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. i VI kadencję trwającą od 30 czerwca
2015 r.

Rada Nadzorcza składała się z siedmiu członków2o, w tym czterech reprezentantów
Skarbu Państwa i trzech pracowników Spółki21.

W okresie objętym kontrolą miało miejsce dziewięć zmian w składzie Rady
Nadzorczej, z tego:

- trzy dokonano 30 czerwca 2015 r. poprzez wskazanie członków nowej kadencji
(zmiana dotyczyła dwóch przedstawicieli Skarbu Państwa i jednego
przedstawiciela pracowników Spółki),

- sześć zmian (wszystkie dotyczyły przedstawicieli Skarbu Państwa) nastąpiło
przed upływem ich kadencji. Jedna zmiana związana była z rezygnacją jej
członka22, natomiast pozostałe pięć zmian, które miały miejsce 21 sierpnia
2014 r., 27 stycznia 2016 r., 4 lutego 2016 r., 14 października 2016 r. i 11 maja
2017 r. z przyczyn nieznanych Sekretarzowi Rady (pracownikowi Spółki).
Przyczyn takich nie wskazano również w aktach notarialnych z Walnych
Zgromadzeń wprowadzających zmiany. W wyniku zmian wszyscy (czterej)

17 Uchwała Nr 44N12013 z 27 marca 2013 r. i chwała Nr 40Nl/2016 z 27 kwietnia 2016 r.
18 Tj. jedynego kontrkandydata wybranego Prezesa Zarządu oraz trzech kandydatów na stanowisko członka Zarządu

w ramach pierwszego z postępowań na to stanowisko i czterech w kolejnym z postępowań.
19 Tj. jedynego kontrkandydata wybranego Członka Zarządu w drugim postępowaniu na to stanowisko.
20 Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Spółki.
21 Zgodnie z § 33 Statutu Spółki wybranych przez pracowników Spółki.
22 W związku z powyższym od 15 lutego do 11 maja 2017 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w niepełnym składzie -

mniejszym o jednego członka.
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przedstawiciele Skarbu Państwa w VI kadencji Rady (rozpoczynającej się
30 czerwca 2015 r.) zostali odwołani przed upływem trzyletniej kadencji.

(dowód: akta kontroli str. 237-241)

Spółka złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: "KRS") wnioski o zmiany
w jej organach, które miały miejsce w kontrolowanym okresie.

(dowód: akta kontroli str. 237)

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w poszczególnych latach okresu 2014-2016. Walne
Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
te lata.

(dowód: akta kontroli str. 5-22, 242-271)

Członkowie Zarządu posiadali wykształcenie wyższe23 oraz ponad pięcioletni staż
pracy24, co było zgodne z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu oraz § 24 ust. 3
Statutu Spółki. Ponadto:
- Prezes VII kadencji posiadał doświadczenie, m.in. w pracy w amerykańskim

towarzystwie klasyfikacyjnym Uak wyjaśnił Prezes - towarzystwo to prowadziło
działalność bliźniaczą do Spółki i było jednym z największych), w tym w zakresie
nadzoru nad produkcją urządzeń okrętowych i instalacji do wydobycia ropy
naftowej oraz nadzoru nad statkami i platformami wiertniczymi (zarówno
w budowie jak i w eksploatacji),

- Prezes VI kadencji i jednocześnie Członek Zarządu VII kadencji m.in. złożył
egzamin na członków rad nadzorczych (był członkiem Rady Nadzorczej Spółki I
kadencji), ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa", "Studium finansów dla menadżerów" oraz posiadał
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Spółce,

- Członek Zarządu VI kadencji posiadał m.in. certyfikat Audytora Wewnętrznego
Spółki (wydany przez PRS System Jakości Sp. z 0.0. w Gdańsku, która do
2005 r. była spółką zależną) oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
w Spółce, choć wymagany w postępowaniu kwalifikacyjnym pięcioletni staż pracy
na takich stanowiskach osiągnął po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego
i na 10 dni przed objęciem funkcji Członka Zarządu.

(dowód: akta kontroli str. 276-289)

Z wyjaśnień Prezesa Spółki wynika, że Zarząd Spółki nie posiadał wiedzy
o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym członków Rady Nadzorczej
reprezentujących Skarb Państwa.

W okresie objętym kontrolą Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej reprezentowało
łącznie 12 osób.

Z przedłożonych przez Sekretarza Rady wyjaśnień dziewięciu członków Rady
reprezentujących Skarb Państwa25 dotyczących ich kwalifikacji i doświadczenia
wynika, że:
- posiadali wykształcenie wyższe (dwie osoby w zakresie nauk prawnych, dwie

w zakresie ekonomii, dwie ekonomii i zarządzania, jedna w zakresie informatyki
i ekonometrii, jedna w zakresie elektroniki (w wyjaśnieniach wskazała na
długoletnią pracę w sektorze gospodarki morskiej m.in. na wyższych i średnich

23 Tytuły mgr inż. Akademii Morskiej w GdyniJWyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Nazwa Akademia Morska w Gdyni została
nadana Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni ustawą z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni
nazwy Akademia Morska w Gdyni (Dz.U Nr 154poz. 1785).

24 przed rozpoczęciem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
25 Trzech członków nie przedstawiło wyjaśnień w tym zakresie pomimo prośby Sekretarza Rady. przy czym jedna osoba

przebywała za granicą.
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stanowiskach zarządzania, doświadczenie w pracy na platformach
wydobywczych ropy i gazu oraz doświadczenie w pełnieniu w latach 1999-2002
funkcji w radzie nadzorczej innej spółki akcyjnej) i jedna w zakresie inżynierii
środowiska (w wyjaśnieniach wskazała m.in. na wiedzę i doświadczenie
zawodowe w zarządzaniu, w tym jako dyrektor),

- posiadali ponad pięcioletni staż pracy,
siedem osób wskazało, że posiadały zdany egzamin na członków rad
nadzorczych, a dwie były zwolnione z tego obowiązku,

- przed rozpoczęciem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce jedna
osoba nie była członkiem rady nadzorczej żadnej innej spółki (osoba ta posiadała
tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych i wskazała na doświadczenie
zawodowe m.in. w zakresie "prawnych aspektów nadzoru nad podmiotami
regulowanymi", a takim podmiotem była Spółka), jedna osoba pełniła taką
funkcję niespełna rok26, a pozostałe sześć osób27 pełniło funkcje w radach
nadzorczych innych podmiotów przez okres od ok. trzech do 15 lat.

(dowód: akta kontroli str. 276-279, 290-311, 319-321)

W latach 2014-2016 liczba nowozatrudnionych w Spółce była na zbliżonym
poziomie, tj. w 2014 r. - 18 osób, w 2015 r. i 2016 r. - po 19. Do 25 maja 2017 r.
zatrudniono 14 osób. W 2014 r. zatrudniono cztery nowe osoby na stanowiskach
kierowniczych, w tym trzy w związku ustąpieniem poprzednich pracowników,
a jedną w związku z obowiązkiem ustanowienia kierownika laboratorium
badawczego (pracownik wypowiedział umowę w 2017 r.). W 2015 r. i 2016 r. nie
zatrudniono żadnej nowej osoby na stanowisku kierowniczym, a do 25 maja 2017 r.
zatrudniono dwie osoby na takich stanowiskach w związku z koniecznością
zastąpienia pracowników Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 353-361)

Faktyczna wysokość wynagrodzenia w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2017 r.
członków Rady Nadzorczej nie przekraczała jednego, a członków Zarządu
sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

(dowód: akta kontroli str. 322-352.)

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych innych świadczeń
poza wynagrodzeniem miesięcznym z tytułu zasiadania w tych Organach.
Członkowie Zarządu otrzymali świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych i wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny.

(dowód: akta kontroli str. 276-289, 290-318, 322-323)

Członkowie Zarządu wyjaśnili, że w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie
przestrzegali ograniczeń wynikających z art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne28.

(dowód: akta kontroli str. 363-368, 553-554)

26 Osoba. która studia wyisze ukończyła na kierunku inżyniera środowiska.
27 Jedna osoba nie wskazała okresu pełnienia funkcji, choć zasiadała w radach nadzorczych siedmiu spółek.
28 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, ze zm.).
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1.2. Z wyjaśnień Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej V i VI kadencji
(w każdej kadencji był to inny pracownik Spółki) wynika, że w latach 2014-2017 (do
30 czerwca) Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad całością działalności Spółki
głównie poprzez kontrolę jej wyniku finansowego oraz wskaźników ekonomiczno-
finansowych, np. wskaźnika rentowności, płynności, efektywności wykorzystania
majątku.

Z wyjaśnień ww. osób wynika, że Członkowie Rady nie podzielili się między sobą
obszarami nadzoru, gdyż takich obszarów nie wyodrębniono, nie powołano również
komitetów do nadzoru nad działalnością Spółki, a Rada działała kolegialnie.
W wyjaśnieniach wskazali, że kryterium oceny działalności Spółki, był głównie wynik
finansowy, który stanowił istotny wyznacznik jej stabilności/płynności finansowej.

Wiceprzewodniczący Rady VI kadencji wyjaśnił, że Minister Skarbu Państwa
i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazali Radzie Nadzorczej
łącznie cztery obszary do skontrolowana, tj.:
- wprowadzenie dwa razy w roku do porządku obrad informacji Zarządu

o strukturze zatrudnienia pod kątem jego formy oraz o uzasadnieniu
zastosowanych rozwiązań. Rada Nadzorcza przekazała Ministrowi Skarbu
Państwa informację o strukturze zatrudnienia w Spółce, a nie monitorowała tej
struktury dwa razy w roku, gdyż jak wyjaśnił Wiceprzewodniczący Rady VI
kadencji przyjęto informację Zarządu Spółki, iż w Spółce "obowiązuje reguła
zawierania umów o pracę zgodnie z kodeksowymi rozwiązaniami (3 miesiące -
okres próbny, 12 miesięcy - umowa okresowa, trzecia umowa - stała",

- zbadanie skargi na działania Spółki. W piśmie do Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej Rada Nadzorcza wskazała, że "nie czuje się właściwa do
zajmowania stanowiska w naukowych dyskusjach i sporach o charakterze
związanym z wyborem metodologii badań naukowych" i przyjęła oraz przekazała
Ministrowi wyjaśnienia Zarządu w tym zakresie,

- przekazanie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących należności oraz
prawidłowości nabycia składników aktywów trwałych. Rada Nadzorcza
przekazała takie informacje, a w zakresie należności Zarząd poinformował Radę
m.in. o podjętych działaniach w zakresie ich monitoringu i windykacji,

- stwierdzenie, iż w Spółce nie zachodzą przesłanki łamania przez Zarząd
zakazów ustawy antykorupcyjnej. Rada Nadzorcza potwierdziła powyższe.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VI kadencji wyjaśnił, że zgodnie z jego
wiedzą informacje przekazane Ministrom zostały uznane za wyczerpujące.

Z wyjaśnień Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wynika, że Radzie znane były
przyczyny zaangażowania kapitałowego Spółki w jej spółki zależne29 i spółkę
stowarzyszoną30. Niemniej jednak nie wyjaśnili przyczyn braku w sprawozdaniach
Rady Nadzorczej (kwartalnych i rocznych) analizy celowości takiego zaangażowania
w związku m.in. ze stratami ponoszonymi przez spółki zależne31, a w odniesieniu do
spółki stowarzyszonej, pomimo, że w latach 2014-2016 Spółka nie otrzymała od niej
dywidendy, ani nie rozpoczęto nadzorów nad flotą śródlądową na Dunaju, pomimo,
że - jak wyjaśnili Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - było to celem posiadania
w niej udziałów. Wiceprzewodniczący V kadencji Rady wyjaśnił, że analizę kosztów
działania spółek zależnych w 2014 r. przeprowadzono przy analizie bilansu Spółki
za 2015 r. Ponadto wyjaśnił, że Rada Nadzorcza w rozmowach z Zarządem
sugerowała konieczność przeprowadzenia analiz i zasadności działania spółek

29 Trzy spółki zależne (na Litwie, w Szanghaju i w Dani), w których Spółka pcsiadał 100%udziałów/akcji.
:xl Spółka na Słowacji, w której Spółka pcsiadala 49%udziałów.
31 Spółka na Litwie: -20,4tys. zł w 2015r, -77,8 tys. zł w 2016r., spółka w Chinach: -152,4tys. zł w 2014L, -65,9tys. zł

w 2015r. i spółka w Dani: -6,1tys. z/w 2015L
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zależnych, a Zarząd przedstawił sytuację jako dynamiczną i rozwijającą się, która
w efekcie miała przynieść dochody w najbliższej przyszłości. Wiceprzewodniczący
Rady VI kadencji wyjaśnił, że wyniki spółek zależnych rozpatrywane były "na tle
sytuacji finansowej całej firmy", ponieważ Spółka, tj. wszystkie jej oddziały i spółki
zależne "tworzą sieć do obsługi klientów pracując jak jeden organizm" w zakresie
serwisu statków i biur armatorskich objętym nadzorem Spółki, co ma miejsce
w różnych miejscach na świecie.

W sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za
poszczególne lata 2014-2016 wskazano, że Rada Nadzorcza na bieżąco
monitorowała realizację zadań wynikających z przyjętych kierunków rozwoju
w dokumencie pn. "Kierunki rozwoju Polskiego Rejestru Statków SA na lata 2014-
2016". Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnili, że powyższe realizowano głównie
poprzez kontrolę wyniku finansowego Spółki, gdyż cele i zadania określone w tych
kierunkach miały przełożenie na wynik finansowy, a ponadto monitoring prowadzono
poprzez uzyskiwanie wyjaśnień i informacji.

(dowód: akta kontroli str. 369-481)

Za poszczególne lata 2014-2016 Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:
sprawozdania finansowe Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i propozycje podziału łącznego zysku netto. Ponadto Rada Nadzorcza wnioskowała
do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesom i Członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w poszczególnych latach 2014-2016.

(dowód: akta kontroli str. 482-523)

Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie nie podjęły w tym okresie uchwał, które
powinny być realizowane przez Zarząd.

(dowód: akta kontroli str. 444-460, 941-1070)

W okresie objętym kontrolą miała miejsce jedna zmiana Statutu Spółki (1 czerwca
2017 r.) i dotyczyła zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmniejszenia z trzech do dwóch
członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez
pracowników Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 36, 71-124)

W latach 2014-2017 (30 czerwca) Spółka nie zbyła nieruchomości ani
zorganizowanej części Spółki w drodze umów sprzedaży lub wniesienia do innych
podmiotów.

(dowód: akta kontroli str. 524-538)

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) Spółka wypowiedziała pięć umów
z kontrahentami, z którymi miała zawarte umowy na okres dłuższy niż rok. Umowę
w zakresie usługi sprzątania oraz umowę na usługi telekomunikacyjne
wypowiedziano, ponieważ wybrano oferty korzystniejsze m.in. cenowo, a trzy
umowy w zakresie medycyny pracy wypowiedziano z uwagi na uprzednią wielość
dostawców (pięciu32) i zapewnienie dostawcy, który miał placówki w całej Polsce33

dzięki czemu nastąpiło zmniejszenie ilości dokumentów i rozliczeń.
(dowód: akta kontroli str. 524-539)

W okresie objętym kontrolą Spółka:
- zawarła jedną umowę o działalność doradczą. Umowa dotyczyła doradztwa

podatkowego34 i została zawarta w wyniku sugestii biegłego rewidenta przy

32 Spośród pięciu umów. termin obowiązywania dwóch upłynął przed zawarciem jednej umowy ją zastępującej.
33 Spółka posiadała biura terenowe w: Gdańsku, Elblągu, Gdyni, Władysławowie, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie,

Stalowej Woli, Warszawie, Szczecinie, Świnoujściu, Wrocławiu, Ustce, Kołobrzegu i Płocku.
34 Umowę zawarto 3 marca 2017 r. Termin realizacji umowy podzielono na trzy etapy, z których termin realizacji ostatniego

etapu upływał 30 kwietnia 2017 r.
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badaniu ksiąg rachunkowych za 2015 r. Główny Księgowy wyjaśniła, że
w wyniku realizacji umowy Spółka m.in. uzyskała opinie w zakresie podatkowych
rozliczeń z oddziałami zagranicznymi i spółkami zależnymi, czym zabezpieczyła
te ryzyka podatkowe, a ponadto uzyskała możliwość regresu do firmy, która
opracowała opinie o zapłatę ewentualnych odsetek budżetowych i kar
skarbowych,

- poniosła koszty na działalność promocyjną w łącznej kwocie 641,4 tys. zł
polegającą głównie na udziale w targach związanych z gospodarką morską,
kongresach, konferencjach i spotkaniach dotyczących obszarów, w których
działała Spółka (na części z nich Spółka uzyskała tytuł sponsora) oraz reklamie
w Internecie,

- jednokrotnie zasponsorowała nagrodę o wartości 1,0 tys. zł netto dla zwycięscy
konkursu sportowego.

(dowód: akta kontroli str. 524-538, 540-552, 555-556, 803-806)

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) Spółka nie utworzyła spółek zależnych ani nie
obejęła udziałów i akcji w innych podmiotach, natomiast posiadała w tym okresie
100% udziałów lub akcji w trzech spółkach zależnych35, 49% udziałów w jednej
spółce stowarzyszonej i 100% akcji (nabytych w drodze konwersji należności)
w dwóch innych spółkach. Wartości udziałów w spółce stowarzyszonej (260,5 tys. zł
w cenie nabycia) oraz akcji nabytych w drodze konwersji (342,5 tys. zł - w dwóch
spółkach, z tego jedna w upadłości, a druga w upadłości likwidacyjnej) objęto
w całości odpisem aktualizującym przed 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 524-538, 557-625, 841-842, 849, 872, 883, 915, 927)

Siedzibami spółek zależnych była Kłajpeda, Shanghai i Kopenhaga. Spółka wniosła
do nich kapitał założycielki w minimalnych kwotach pozwalających na utworzenie
takiej spółki w danym kraju (Litwie, Chinach i Dani) i wynosił on odpowiednio
10,0 tys. LTL36,3.000,0 tys. CNY37 i 80,0 tys. DDK38.

Były Prezes Zarządu Spółki i Prezes Zarządu Spółki wyjaśnili, że celem
zaangażowania kapitałowego Spółki w jej spółki zależne było zapewnienie dostępu
do usług Spółki związanych z nadzorami technicznymi nad statkami w różnych
rejonach świata, a obowiązek założenia spółki w celu świadczenia usług w tych
krajach lub na statkach pływających pod ich flagą przez Spółkę (towarzystwo
klasyfikacyjne) wynikał z przepisów obowiązujących w tych krajach. Ponadto
wyjaśnili, że spółki te świadczyły usługi dla wspólnych dla całej grupy Spółki
(Centrali, oddziałów zagranicznych i spółek zależnych) klientów/armatorów.

Cele dla spółek zależnych na poszczególne lata 2014-2016 i 2017-2018 zostały
zawarte w celach i zadaniach określonych w"Kierunkach rozwoju Polskiego
Rejestru Statków SA na lata 2014-2016" i "Kierunkach rozwoju Polskiego Rejestru
Statków SA na lata 2017-2018" dla pionu okrętowego całej Spółki (Centrali,
oddziałów zagranicznych i spółek zależnych) m.in. w zakresie powiększania
nadzorowanej floty o określony procent w porównaniu do roku poprzedniego pod
względem liczby statków i tonażu.

W ramach wyznaczonych ww. zadań nie określono planowanych wartości
w zakresie zwiększenia liczby statków i tonażu dla poszczególnych spółek
zależnych, a jedynie dla całej grupy kapitałowej. Spółka sukcesywnie zwiększała

35 Polski Rejestr Statków Klaipeda z siedzibą w Kłajpedzie od 1996r., PRS Szanghaj Inspekcja Statków z siedzibą
w Szanghaju i PRS OK ApS Dania od 2011r.

36 Lit litewski. Na 31grudnia 2014r. -12,3tys. zł, 2015r. -12,3tys. zł (2,9tys. euro -1 stycznia 2015r. lit został oficjalnie
zastąpiony przez euro), w 2016r. - 12,8tys. zł.

37 Juan Na 31grudnia 2014r. - 1.698,6tys. zł, 2015r. -1.802,7tys. zł, w 2016r. - 1.804,5tys. zł.
38 Korona duńska. Na 31grudnia 2014r. - 45,8tys. zl, 2015r. - 45,7tys. zł, w 2016r. - 47,6tys. zl.
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wielkość nadzorowanej floty (w zakresie liczby statków i tonażu) niemniej jednak nie
został osiągnięty zaplanowany wzrost.

Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki wynika, że
powyższe związane było z tym, iż spółki zależne traktowane były jako komórki
terenowe Pionu Okrętowego, których podstawowym zadaniem było zapewnianie
dostępu do usług Spółki związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych
statków dla wspólnej dla całej grupy klientów.

(dowód: akta kontroli str. 524-538, 557-665, 719-724)

W zakresie wyników finansowych spółek zależnych:
- spółka w Dani osiągnęła w 2014 r. i 2016 r. zysk w kwocie 6,0 tys. DKK

i 62 tys. DKK, a w 2015 r. poniosła stratę - 11,0 tys. DKK, choć jak wyjaśnił były
Prezes Zarządu Spółki dla spółki tej nie planowano przychodów ani kosztów,
ponieważ jej celem nie było generowanie zysku lecz utrzymanie upoważnienia
flagi duńskiej dla Spółki, dzięki czemu świadczyła usługi na rzecz armatorów
posiadających statki podnoszące flagę duńską. Spółka ta powstała w celu
spełnienia formalnego wymogu stawianego przez administrację morską tego
kraju, a dotyczącego posiadania w nim osobowości prawnej przez towarzystwa
klasyfikacyjne (tzw. organizacje uznane) działające w imieniu tej administracji.
Spółka nie zatrudniała pracowników, a usługi na rzecz armatorów posiadających
statki podnoszące flagę duńską świadczyła Centrala, która była stroną zawartych
umów. Dzięki posiadanemu upoważnieniu Spółka (Centrala) uzyskała obroty
w 2014 r. - 87,1 tys. euro, w 2015 r. - 115,2 tys. euro i 41,5 tys. DKK,
a w 2016 r. - 90,5 tys. euro i 103,9 tys. DKK,

- spółka na Litwie w 2015 r. i 2016 r. poniosła stratę (odpowiednio 5 tys. euro
i 18 tys. euro), choć planowano zysk (21 tys. euro i 13 tys. euro) i stanowiło to
pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do 2014 r., w którym osiągnęła
zysk (110 tys. LTL). Przyczynami strat było uzyskanie niższych niż planowano
przychodów ze sprzedaży usług oraz wyższych niż planowano w 2015 r.
i nieznacznie niższych w 2016 r. kosztów przy malejących przychodach,

- spółka w Chinach w 2014 r. i 2015 r. poniosła stratę (269 tys. CNY
i 110 tys. CNY), przy planowanym zysku (187 tys. CNY, 40 tys. CNY),
a w 2016 r. co prawda osiągnęła zysk - 62 tys. CNY niemniej jednak w kwocie
niższej niż planowano (80 tys. CNY).

Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu Spółki wynika, że wskazany spadek
przychodów spółki na Litwie i w Chinach wynikał ze zmiany miejsca wykonywania
przeglądów (i remontów) statków przez armatorów, na rzecz których spółki te
odpowiednio w Kłajpedzie i Chinach świadczyły usługi. Ponadto wyjaśnił, że
w Chinach wynikało to głównie ze spadku zapotrzebowania na ładunki masowe
transportowane drogą morską do Chin i wzrostem kosztów usług stoczniowych
w tym kraju. Koszty powyższych spółek zależnych stanowiły głównie koszty stale
(wynagrodzenia, czynsze). Były Prezes Zarządu wyjaśnił, że w czasie
tzw. posiedzeń bilansowych39 Zarząd Spółki polecał dyrektorom ww. spółek
intensyfikację działań zmierzających do pozyskiwania nowych klientów na lokalnym
rynku, również dla pozostałych obszarów działalności Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 524-538, 626-666, 672-696, 849, 883-884, 927-928)

W 2017 r. Zarząd Spółki podjął działania w celu utworzenia czwartej spółki zależnej
w Turcji (miała stanowić przedstawicielstwo Spółki w tym kraju), w tym wystąpił do
Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na jej założenie wraz z uzasadnieniem - Rada

39 Dotyczących m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz zatwierdzenia
sprawozdania dyrektora wykonawczego z działalności w danym roku.

11



Nadzorcza wyraziła zgodę. Do 30 czerwca 2017 r. spółka zależna nie została
utworzona.

(dowód: akta kontroli str. 524-538, 667-671)

Spółka posiadała 49% udziałów (objętych odpisem aktualizującym przed okresem
objętym kontrolą) w spółce na Słowacji. Były Prezes Zarządu Spółki i Prezes
Zarządu Spółki wyjaśnili, że uzasadnieniem dla zaangażowania kapitałowego Spółki
w tę spółkę było pozyskanie zleceń na nadzory nad budową i eksploatacją statków
śródlądowych na Dunaju oraz certyfikacja kontenerów.

W okresie objętym kontrolą Spółka nie pozyskała takich nadzorów, co stanowiło
również niezrealizowanie jednego z celów wskazanych w "Kierunkach rozwoju
Polskiego Rejestru Statków S.A. na lata 2014-2016".

Były Prezes Zarządu Spółki i Prezes Zarządu Spółki wyjaśnili, że w latach 2014-
2017 (do 30 czerwca) Spółka nie otrzymała dywidendy od tej spółki. Ponadto
wyjaśnili, że Zarząd Spółki prowadził negocjacje w sprawie odkupienia pozostałych
51% jej udziałów w celu uzyskania całkowitej swobody w zarządzaniu spółką,
a także decydowaniu o jej strategicznym rozwoju, co jednak nie zakończyło się
sukcesem. Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu i Prezesa Zarządu wynika, że
ponieważ wartość udziałów w tej spółce w całości została objęta odpisem
aktualizującym, a od 2014 r. istnieją obroty handlowe z tą spółką40, gdyż Spółka
rozpoczęła z nią współpracę polegającą na weryfikacji sprawozdań z przeglądów
statków śródlądowych przez nią wykonanych na terenie Słowacji "Zarząd Spółki
uważa, że sprzedaż udziałów w dzisiejszych warunkach jest nieuzasadniona
ekonomicznie. [... j wartością dodaną dla Spółki jest możliwość nawiązania nowych
kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami.

(dowód: akta kontrli str. 607-625, 697-703,719-724)

Funkcje zarządcze w spółce w Chinach, na Litwie i w Danii pełnili pracownicy Spółki.
Zarządcy tych spółek z wyjątkiem spółki w Danii pobierali z tego tytułu
wynagrodzenie.

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) funkcje nadzorcze w spółce w Chinach pełnili
pracownicy Spółki, w tym od 11 czerwca 2014 r. - po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej - Dariusz Rudziński (pełniący do 30 czerwca 2016 r. funkcję Prezesa
Zarządu Spółki, a od 30 czerwca 2016 r. Członek Zarządu). Z tytułu pełnienia
powyższych funkcji pracownicy Spółki nie pobierali wynagrodzenia. W spółce na
Litwie i w Danii nie ustalono organów nadzoru.

(dowód: akta kontroli str. 276-281,553-554,697-703)

1.3. W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) Spółka posiadała dwie długookresowe
strategie. Zostały one określone w dokumencie "Kierunki rozwoju Polskiego Rejestru
Statków SA na lata 2014-2016" i "Kierunki rozwoju Polskiego Rejestru Statków
SA na lata 2017-2018".

Powyższe dokumenty zostały ustalone uchwałami Zarządu i zatwierdzone
uchwałami Rady Nadzorczej.

Strategie zostały opracowane przez Zarząd i kierownictwo Spółki, na ich
opracowanie Spółka nie poniosła żadnych kosztów zewnętrznych.

W strategiach określono cele strategiczne, którym przypisano zadania do realizacji.
W pierwszej strategii było 10 takich celów i 46 odpowiadających im zadań,
a w kolejnej sześć i 26 zadań.

<lO W lalach 2014-2017(do 30czerwca) w łącznej kwocie 7,6tys. euro.

12



Cele i zadania dotyczyły głównych obszarów działalności Spółki, tj. obszaru
okrętowego, obejmującego nadzór i klasyfikację statków i innych obiektów
pływających oraz działanie w imieniu rządów na podstawie otrzymanych uprawnień
oraz obszaru pozaokrętowego obejmującego nadzory przemysłowe i certyfikację
systemów zarządzania i wyrobów.

W "Kierunkach rozwoju Polskiego Rejestru Statków SA na lata 2014-2016"
określono nw. cele:
- utrzymanie oraz rozszerzenie uznań, upoważnień i akredytacji,
- wprowadzenie nowych usług,
- rozwój informatyzacji,
- wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń,
- zwiększenie wydajności pracy tak aby w 2016 r. uzyskać poziom zaplanowany

poziom,
- zwiększenie w każdym roku przychodów ze sprzedaży w:

o pionie okrętowym,
o pionie nadzorów przemysłowych,
o każdym z dwóch biur certyfikacji
o określony procent w stosunku do roku poprzedniego i tak aby uzyskać
zaplanowane na dany rok wartości,

- opracowanie przepisów uwzględniających alternatywne metody projektowania
i prowadzenia nadzoru oraz nowe typy obiektów,

- opracowanie narzędzi wspomagających działalność pionu okrętowego.

Spośród 4641 zadań przypisanych ww. celom 31 (67,4%) zostało uznanych przez
Zarząd i Radę Nadzorczą za realizowane, 10 (21,7%) za zrealizowane częściowo,
a 5 (10,9%) za nie zrealizowane.

W ramach realizacji powyższych celów i odpowiadających im zadań m.in.:
- utrzymano członkostwo w IACS42 i uznanie Unii Europejskiej, pozyskano nowe

upoważnienie jednej administracji morskiej i dwie z czterech zaplanowanych
akredytacji do prowadzenia działalności certyfikacyjnej. Nie uzyskano uznania
przez Ministerstwo Obrony Narodowej (dalej: "MON") przepisów klasyfikacji
i budowy okrętów wojennych za obowiązujące wymagania bezpieczeństwa
technicznego jednostek pływających Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej
Polskiej, choć jak wskazano w sprawozdaniu z realizacji strategii Spółka podjęła
w tym kierunku działania,

- wprowadzono zaplanowane nowe usługi, choć jedną z nich objęto mniejszą niż
planowano liczbę statków, z uwagi - jak wskazano w sprawozdaniu z realizacji
strategii na niskie zainteresowanie wynikające m.in. z kryzysu w żegludze oraz
tym, iż usługa ta nie była wymagana przez międzynarodowe konwencje,

- rozwinięto informatyzację Spółki poprzez m.in. wymianę sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz wdrożono zaplanowane systemy informatyczne, w tym
cztery całkowicie, a dwa w ograniczonym zakresie,

- wprowadzono motywacyjny system wynagrodzeń,
- zwiększono wydajności pracy, ale osiągnęła ona 85,4% zaplanowanej wartości,

co wynikało - jak wskazano w sprawozdaniu z realizacji strategii głównie
z niższej niż planowano sprzedaży w pionie okrętowym z powodu m.in. kryzysu
w światowej żegludze i okrętownictwie,

41 W informacji Zarządu o realizacji tej strategii wskazano 51zadań. ponieważ Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do
przedkładania informacji w formie pisemnej o realizacji nowych zadań w ramach danego celu. pomimo, że nie zostały one
przewidziane w tej strategii. Z 51zadań Zarząd i Rada Nadzorcza uznały 35(68,6%)za zrealizowane, 11(21,6%)za
zrealizowane częściowo, a pięć (9,8%)za niezrealizowane.

42 Intemational Association of Classification Societies - Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych.
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- zwiększono przychody ze sprzedaży usług certyfikacji w każdym z dwóch biur
(zrealizowane przychody przekroczyły planowane wartości na poszczególne lata
2014-2016 od ok. 6% do ok. 23%43), natomiast:
o nie osiągnięto zaplanowanych przychodów ze sprzedaży usług nadzoru

okrętowego i wykonanie tego planu w poszczególnych latach 2014-2016
wyniosło odpowiednio 99,3%, 90,0%, 78,2%. W ramach realizacji tego celu
m.in. zwiększono flotę nadzorowaną przez Spółkę, ale w mniejszym niż
zakładano stopniu, nie rozpoczęto nadzorów nad flotą śródlądową
operującą na Dunaju, ale rozpoczęto certyfikację wyrobów i urządzeń
offshore i Spółka uczestniczyła w nadzorach nad budową okrętów
wojennych,

o w przypadku przychodów z nadzoru przemysłowego plan wykonano jedynie
w 2014 r. (w kwocie wyższej o 11,9%), a w 2015 r. i 2016 r. zrealizowane
przychody stanowiły 91,4% i 50,8% planu.

W sprawozdaniu z realizacji strategii wskazano, że nieosiągnięcie
zaplanowanych przychodów z nadzorów okrętowych i przemysłowych wynikało
głównie z pogłębiającego się kryzysu w żegludze, okrętownictwie i przemyśle
offshore,

- opracowano zaplanowane przepisy, w których wymaganiami technicznymi objęto
nowe obszary wiedzy technicznej oraz typy obiektów,

- opracowano nowy program wspomagający prace pionu okrętowego, a jednego
nie wdrożono - jak wskazano w sprawozdaniu z realizacji strategii z powodu
braku zainteresowania nim administracji morskiej.

W "Kierunkach rozwoju Polskiego Rejestru Statków SA na lata 2017-2018"
określono nw. cele:
- poprawa pozycji rynkowej poprzez zwiększanie kompetencji technicznych,
- powiększenie wielkości nadzorowanej przez Spółkę floty morskiej o 4% pod

względem tonażu oraz 5% pod względem ilości statków i obiektów offshore,
- objęcie nadzorem klasyfikacyjnym Spółki wszystkich nowo budowanych okrętów

i jednostek wsparcia Marynarki Wojennej,
- wzrost przychodów ze sprzedaży usług w Pionie Certyfikacji o 10% w stosunku

do roku poprzedzającego,
- wzrost przychodów ze sprzedaży usług w Pionie Nadzorów Przemysłowych

o 10% w stosunku do roku poprzedzającego,
- wzmacnianie wizerunku Spółki jako uznanego rzeczoznawcy poprzez realizację

innowacyjnych szkoleń i doradztwa technicznego.

Prezes Zarządu Spółki i były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnili, że stopień realizacji
obu strategii był systematycznie monitorowany, poprzez m.in. zapisy w tym zakresie
w autorskim programie komputerowym, spotkania z dyrektorami pionów oraz analizę
wyników finansowych pionów sprzedaży i całej Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 704-806, 812-820)

Pierwsza z tych strategii została znowelizowana w 2015 r., a kolejna obowiązywała
w pierwotnym kształcie do 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w "Kierunkach rozwoju Polskiego Rejestru Statków SA na lata 2014-2016"
dotyczyły trzech celów i siedmiu odpowiadających im zadań i polegały na:
- rezygnacji z uzyskania upoważnienia w Grecji, z uwagi m.in. na niestabilność

polityczną kraju i niewspółmierność kosztów do potencjalnych przychodów,
- przesunięcia z 2014 r. na 2015 r. terminu:

43 W poszczególnych latach 2014-2016 plan przychodów w Biurze Certyfikacji Wyrobów wykonano w kwocie wyższej o
6,1%, 11,5% i 21,1%, a w Biurze Certyfikacji Systemów zarządzania o 14,2%, 22,9% i 18,8%.
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Uwagi dotyczące
badanej działalności

Ocena cząstk~wal

o uznania przez MON przepisów klasyfikacji i budowy okrętów wojennych za
obowiązujące wymagania bezpieczeństwa technicznego jednostek
pływających Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ
pomimo podejmowanych działań przez Spółkę w tym kierunku MON ich nie
zatwierdził w 2014 r., nie zrobił tego również w 2015 r. i 2016 r.,

o uzyskania dwóch akredytacji, jednej notyfikacji i wdrożenia jednej normy,
z uwagi na oczekiwanie na decyzje właściwych organów po dopełnieniu
przez Spółkę czynności formalno-prawnych - ostatecznie uzyskano jedną
akredytację i wdrożono normę,

o obniżeniu planowanych wartości sprzedaży w pionie okrętowym z uwagi
m.in. na niekorzystną sytuację na rynku - ostatecznie choć przychody
w latach 2014-2016 wzrastały to nie osiągnęły zaplanowanych wartości.

(dowód: akta kontroli str. 715-718)

Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki wynika, że
w latach 2014-2017 (do 30 czerwca) w Spółce nie obowiązywały przyjęte w drodze
odrębnego, oficjalnego dokumentu zasady społecznej odpowiedzialności biznesu,
niemniej jednak Zarząd zlecił pracownikom działu zarządzania zasobami ludzkimi
i administracji oraz działu informatyki "tam, gdzie jest to możliwe uwzględnianie
aspektów społecznych przy zakupie towarów i usług na potrzeby Spółki"
i np. w 2017 r. Spółka zawarła umowę na usługi sprzątania z zakładem pracy
chronionej.

(dowód: akta kontroli str. 803-806)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

Cele i zadania dla spółek zależnych wpisano w zadanie dla całej Spółki44 (Centralę
w Polsce i oddziały zagraniczne), a polegające na zwiększaniu w każdym roku
wielkości nadzorowanej fioty o określony procent pod względem tonażu
i o określony procent pod względem liczby statków i obiektów offshore, nie
określając w tym zakresie zadań dla każdej z tych spółek.

Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki wynika, że
cele dla spółek zależnych zawarto w celach i zadaniach dla całej grupy łącznie,
ponieważ spółki te traktowane były jako komórki terenowe Pionu Okrętowego,
których działalność wpływała na całą Spółkę, a celem ich istnienia było m.in.
zapewnienie dostępu do usług Spółki w różnych rejonach świata i "świadczą usługi
dla wspólnych dla całej grupy PRS klientów/armatorów i powinny być rozpatrywane
łącznie z wynikami PRS SA"

NIK zauważa, że choć spółki zależne tworzyły wraz z Centralą i oddziałami
zagranicznymi grupę kapitałową i świadczyły usługi dla wspólnej grupy klientów to
ponieważ w ramach wyznaczonych ww. zadań nie określono planowanych wartości
w zakresie zwiększenia liczby statków i tonażu dla poszczególnych spółek
zależnych nie można dokonać oceny jak ich realizacja przez poszczególne spółki
wpłynęła na osiągnięte przez Spółkę wartości.

(dowód: akta kontroli str. 524-538, 557-665, 719-724)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie45 działalność objętą kontrolą
w powyższym obszarze.

44 Określone w ,Kierunkach rozwoju Polskiego Rejestru Statków SA na lata 2014-2016" i "Kierunkach rozwoju Polskiego
Rejestru Statków S,A, na lata 2017-2018',

45 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dOtyczących
działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
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Opis stanu
faktycznego

2. Wyniki działalności Spółki
pokontrolnych

2.1. Spółka sporządzała łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą
sprawozdania finansowego Centrali i oddziałów zagranicznych46.

Na potrzeby niniejszej kontroli analizie poddano dane wynikające z jednostkowych
sprawozdań finansowych Centrali.

Ponadto analizie poddano dane wynikające ze sprawozdań finansowych po korekcie
za 2014 r. i 2015 r., ponieważ w 2015 r. i 2016 r. Spółka ujawniła błędy podstawowe
popełnione w latach poprzednich - w każdy roku ujawniono inny błąd47

i doprowadziła do porównywalności dane wykazane w sprawozdaniach za dany rok
z danymi za odpowiedni rok poprzedni, tj. w 2015 r. z danymi za 2014 r., a w 2016 r.
z danymi za 2015 r.

Suma bilansowa Centrali na dzień 31 grudnia w latach 2014-2016 wyniosła
odpowiednio 16035,3 tys. zł48, 17211,4 tys. zł49 i 16547,9 tys. zł.

W latach 2014-2016 majątek Centrali stanowiły wokoło 55%50 aktywa obrotowe,
które wyniosły odpowiednio 9 182,5 tys. zł, 9 603,0 tys. zł i 9 167,1 tys. zł. Aktywa
trwałe natomiast stanowiły ok. 45%51 majątku Spółki i wyniosły 6 852,8 tys. zł,
7608,4 tys. zł i 7380,8 tys. zł.

Na aktywa trwałe składały się głównie, tj. wokoło:
- 70%52 rzeczowe aktywa trwałe (4 893,3 tys. zł, 5002,8 tys. zł i 4982,2 tys. zł),

które w całości dotyczyły środków trwałych, w tym zwłaszcza, tj. w ok. 63-71 %53
budynków, lokali i obiektów użyteczności (3456,2 tys. zł, 3.299,9 tys. zł,
3.144,7 tys. zł) oraz w ok. 24% gruntów (1.198,9 tys. zł),

- 20%54 inwestycje długoterminowe (w 2014 r. - 1 427,6 tys. zł, w 2015 r. i 2016 r.
- 1 680,8 tys. zł), na które składały się przede wszystkim akcje i udziały
w jednostkach powiązanych w kwocie 1.375,1 tys. zł.

Na aktywa obrotowe składały się głównie, tj. wokoło 77-92%55 należności
krótkoterminowe, których wartość sukcesywnie rosła i wyniosła odpowiednio
7 041,5 tys. zł, 7 795,7 tys. zł, 8 448,0 tys. zł. Wzrost tych należności wynikał
głównie ze wzrostu należności od pozostałych jednostek (7041,5 tys. zł,
7795,7 tys. zł, 8448,0 tys. zł), w tym od oddziałów zagranicznych (1 391,5 tys. zł,
1 952,3 tys. zł, 2735,6 tys. zł), a w 2015 r. również z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty do 12 miesięcy (5 223,7 tys. zł, 5691,0 tys. zł, 5580,2 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 825-940)

Majątek Centrali finansowany był głównie kapitałem własnym, który w latach 2014-
2016 wyniósł - 12 606,7 tys. zł, 11 912,2 tys. zł, 12475,4 tys. zł, tj. odpowiednio
78,6%, 69,2% i 75,4% sumy pasywów.

Spadek wartości kapitału własnego w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. i 2014 r.
związany był z korektą w 2016 r. błędu podstawowego w wyniku czego Spółka

realizacja wniosków

46 PRS Pireus Branch (Grecja), PR Cairo Branch (Arabska Republika Egiptu) i PRS Dubaj Branch (Zjednoczone Emiraty
Arabskie),

47 W 2015r. przy ujawnieniu wartości gruntów w wieczystym użytkowaniu. a w 2016 r, dotyczący rezerwy na
niewykorzystane ur10py wypoczynkowe pracowników i na nagrody jubileuszowe.

48 Po korekcie.
49 Po korekcie,
!>l W 2014r, - 57,3%,2015r, - 55,8%,2016r. - 55,4%,
51 W 2014r. - 42,7%,2015r, - 44,2%,2016r. - 44,6%,
52 W 2014r. -71,4%, 2015r, - 65,8%,2016r. - 67,5%,
53 W 2014r. - 70,6%,2015r, - 66,0%,2016r. - 63,1%,
54 W 2014r, - 20,8%,2015r, - 22,1%,2016r, - 22,8%,
55 W 2014r, -76,7%, 2015r. - 81,2%,2016r, - 92,2%,
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rozpoznała stratę w 2015 L, przy zysku w 2014 r., a w bilansie za 2016 L wykazała
tę stratę jako stratę z lat ubiegłych, która nie wystąpiła w 2014 r. i 2015 r.

Na kapitał własny składał się w ok. 65%56 kapitał podstawowy, który był na stałym
poziomie - 8 000,0 tys. zł oraz kapitał zapasowy, którego wartość rosła i wynosiła
odpowiednio 3 207,9 tys. zł, 3589,2 tys. zł, 3 738,0 tys. zł.

Kapitał obcy Centrali wynosił 3 428,6 tys. zł, 5299,2 tys. zł, 4 072,5 tys. zł i stanowił
odpowiednio 21,4%, 30,8%, 24,6% sumy pasywów. Zmiany wartości kapitału
obcego związane były głównie ze zmianą, tj. spadkiem lub wzrostem wartości
rezerw na zobowiązania (1 064,9 tys. zł, 1 608,2 tys. zł, 1 317,4 tys. zł), w tym
głównie długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne
(678,8 tys. zł, 1 222,2 tys. zł, 941,5 tys. zł) oraz zmianą wartości rozliczeń
międzyokresowych (357,2 tys. zł, 1 427,6 tys. zł, 731,1 tys. zł) dotyczących
wyłącznie innych rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych. Powyższe
zmiany wynikały z korekty błędu podstawowego.

Na kapitał obcy składały się głównie, tj. w 58,5%, 40,8%, 48,0% zobowiązania
krótkoterminowe - 2 006,4 tys. zł, 2163,8 tys. zł, 1954,3 tys. zł, i w 31,1%,30,3%,
32,3% rezerwy na zobowiązania -1 064,9 tys. zł, 1 608,2 tys. zł, 1 317,4 tys. zł.

W 2014 r. działalność Centrali nie była finansowana zobowiązaniami
długoterminowymi, natomiast zobowiązania te wystąpiły w 2015 r. i 2016 r.
i wyniosły odpowiednio 99,7 tys. zł i 69,7 tys. zł, a dotyczyły leasingu finansowego
na sprzęt komputerowy.

(dowód: akta kontroli str. 825-940)

W latach 2014-2016 Centrala uzyskała przychody57 w kwocie odpowiednio -
29900,3 tys. zł, 31 932,0 tys. zł, 30270,1 tys. zł.

Na przychody Centrali składały się głównie, tj. wokoło 96-98%58 przychody ze
sprzedaży, które w poszczególnych latach 2014-2016 pozostały na zbliżonym
poziomie i wyniosły 29 229,3 tys. zł, 31 208,0 tys. zł i 29038,1 tys. zł. Na przychody
te składały się głównie, tj. w ok. 60%59 przychody ze sprzedaży usług nadzoru
okrętowego - 17 762,0 tys. zł, 19 722,6 tys. zł i 17 533,4 tys. zł, następnie wok.
20%60 sukcesywnie wzrastające przychody ze sprzedaży usług certyfikacji -
6 335,6 tys. zł, 7 262,0 tys. zł i 7 945,8 tys. zł i w ok. kilkunastu procentach61

malejące w każdym roku przychody ze sprzedaży usług nadzoru przemysłowego -
5 002,6 tys. zł, 4 000,0 tys. zł i 3 235,3 tys. zł.

W latach 2014-2016 Centrala poniosła koszty62 w kwocie odpowiednio -
29 110,2 tys. zł, 32734,9 tys. zł, 29257,4 tys. zł.

Na koszty Centrali składały się głównie, tj. wokoło 95-98%63 koszty własne
sprzedaży usług, które w poszczególnych latach 2014-2016 wyniosły
27746,3 tys. zł, 31 265,6 tys. zł i 28602,4 tys. zł. Na koszty te składały się w ponad
połowie64 koszty wynagrodzeń65 (15149,9 tys. zł, 17203,2 tys. zł, 14832,0 tys. zł),
następnie w ok. 14-17%66 koszty usług obcych, które wyniosły 4 732,7 tys. zł,

56 W 2014r. - 63,5%,2015r. - 67,2%,2016r. - 64,1%.
" Łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe.
58 W 2014r. - 97,8%,2015r. - 97,7%,2016r. - 95,9%.
59 W 2014r. - 60,8%,2015r. - 63,2%,2016r. - 60,4%.
60 W 2014r. - 21,7%,2015r. - 23,3%,2016r. - 27,4%.
61 W 2014r. -17,1%,2015r. -12,8%,2016r. -11,1%.
62 Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty operacyjne

i koszty finansowe.
63 W 2014r. - 95,3%,2015r. - 95,5%,2016r. - 97,8%.
64 W 2014r. - 54,6%,2015r. - 55,0%,2016r. - 51,9%.
65 Osobowych i bezosobowych.
66 W 2014r. -17,1%,2015r. -13,9%,2016r. -17,4%.
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4351,2 tys. zł, 4967,7 tys. zł i wok. 12% koszty świadczeń na rzecz pracowników
w kwocie 3455,2 tys. zł, 3928,5 tys. zł, 3464,5 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 879, 881, 887, 923-925, 932, 938)

W latach 2014-2016 sukcesywnie malało zatrudnienie w Centrali Spółki (zarówno
średnioroczne jak i na dzień 31 grudnia). Powyższe wynikało z prowadzonej od
2011 r. optymalizacji zatrudnienia w stosunku do potrzeb Spółki, i w 2016 r. było
niższe o 6,1% niż w 2014 r.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło odpowiednio 239,60, 232,17 i 224,96 - zatem
w 2016 r. i 2015 r. było niższe o 3,1% niż w roku poprzednim (tj. odpowiednio
2015 r. i 2014 r.). Zatrudnienie według stanu na 31 grudnia każdego z ww. lat
wyniosło odpowiednio 235,26, 231,03 i 220,99, zatem w 2016 r. i 2015 r. było niższe
o odpowiednio 4,3% i 1,8% niż w roku poprzednim.

Przy sukcesywnie malejącej liczbie zatrudnionych, w 2015 r. i 2016 r. nastąpił
wzrost łącznych kosztów wynagrodzeń w porównaniu do 2014 r., co związane było
głównie z wysokością wprowadzonej w Spółce od 2015 r. zmiennej części
wynagrodzenia. Największy wzrost wystąpił w 2015 r., w którym koszty
wynagrodzeń wyniosły 15146,7 tys. zł, tj. więcej o 7,0% niż w 2014 r., w którym
wyniosły 14 156,4 tys. zł. Natomiast w 2016 r. koszty te wyniosły 14 231,0 tys. zł,
tj. mniej o 6,0% niż w 2015 r. i więcej o 0,5% niż w 2014 r., w którym wyniosły
14 156,4 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 r. i 2016 r. było na zbliżonym
poziomie i wyniosło odpowiednio 5,3 tys. zł i 5,4 tys. zł, ale wyższym o 10,2 i 8,2%
niż w 2014 r., w którym wyniosło 4,9 tys. zł.

Według grup pracowników struktura zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń
kształtowała się następująco:
- największe zatrudnienie i jednocześnie najwyższe koszty, tj. ok. 80% ogółu

dotyczyły działalności głównej. W poszczególnych latach 2014-2016
średnioroczne zatrudnienie wyniosło 192,60, 187,54 i 184,68, zatrudnienie na 31
grudnia - 190,51, 188,98 i 182,14, a koszty - 11491,6 tys. zł, 12303,1 tys. zł
i 11 710,0 tys. zł,

- następnie w zakresie działalności pomocniczej - administracji średnioroczne
zatrudnienie - 40,00, 37,83 i 33,48, zatrudnienie na 31 grudnia - 37,75, 35,25
i 32,05, a koszty - 1 685,6 tys. zł, 1 808,4 tys. zł i 1 482,3 tys. zł,

- zatrudnienie (średnioroczne i na 31 grudnia) kadry kierowniczej - dyrektorów
wyniosło 5,0 w 2014 r. i 4,8 w 2015 r. i 2016 r., a koszty - 546,7 tys. zł,
588,3 tys. zł i 575,4 tys. zł,

- w każdym roku Zarząd liczył dwóch członków, a koszty wynagrodzeń -
432,5 tys. zł, 447,0 tys. zł i 463,3 tys. zł.

W związku z powyższym struktura zatrudnienia w okresie objętym kontrolą nie
uległa zmianie, choć sukcesywnie malała liczba pracowników (zarówno
średniorocznie jak i na 31 grudnia) związanych z działalnością główną i pomocniczą
i w 2016 r. w porównaniu do 2014 r. była niższa o odpowiednio ok. 4%67
i 16%68/18%69, a w najmniej licznych grupach (kadry kierowniczej i Zarządu)
pozostała na tym samym lub zbliżonym poziomie.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie dotyczyło Zarządu i poszczególnych latach
2014-2016 wyniosło - 18,0 tys. zł, 18,6 tys. zł i 19,3 tys. zł, następnie kadry

67 Według wartości średniorocznej z 192,60 do 184,68, lj. spadek o 4,1%, a według stanu na 31 grudnia z 190,51 do 182,14,
lj. spadek o 4,4%.

68 Według wartości średniorocznej z 40,00 do 33,48, tj. spadek 016,3%.
69 Według stanu na 31 grudnia z 37,75 do 32,05, tj. spadek 015,1%.
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kierowniczej - 9,1 tys. zł, 10,2 tys. zł i 10,0 tys. zł, kolejno w zakresie działalności
głównej - 5,0 tys. zł, 5,5 tys. zł i 5,3 tys. zł, a najniższe dotyczyło działalności
pomocniczej - 3,5 tys. zł, 4,0 tys. zł i 3,7 tys. zł.

W okresie objętym kontrolą Rada Nadzorcza liczyła siedmiu członków. Koszty
wynagrodzeń członków Rady w 2014 r. i 2015 r. były na zbliżonym poziomie,
tj. odpowiednio 290,3 tys. zł i 290,2 tys. zł, a w 2016 r. wyniosły 360,0 tys. zł,
tj. o około 24% więcej niż w latach poprzednich. Powyższe wynikało
z tzw. odmrożenia w 2016 r. płac, a tym samym wzrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w 2014 r. i 2015 r.
- 3,5 tys. zł, a w 2016 r. - 4,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 807-811, 944-951, 992-998, 1040-1046)

W poszczególnych latach 2014-2016 Centrala osiągnęła wskaźnik:
- rentowności sprzedaży70 na poziomie 5,0%, -0,2% i 1,5%,

Brak rentowności w 2015 r. po korekcie wynikał z rozpoznania błędu
podstawowego skutkującego wzrostem kosztów ogólnego zarządu. Poprawa
rentowności sprzedaży w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. po korekcie, pomimo
niższych przychodów ze sprzedaży wynikała głównie z większego tempa spadku
kosztów sprzedaży (8,5%) niż przychodów z tego tytułu (7,5%), co wynikało
głównie ze spadku kosztów ogólnego zarządu.

- rentowności aktywów71 na poziomie 2,8%, -3,9%, 3,1%.

Zatem majątek Spółki był rentowny, z wyjątkiem 2015 r. po korekcie, ponieważ
z powodu ujawnionego błędu podstawowego Centrala rozpoznała stratę.

- płynności bieżącej72 na poziomie 4,58, 4,44, 4,69.

Wartość aktywów obrotowych Centrali była ponad czterokrotnie wyższa niż jej
zobowiązania bieżące. Aktywa obrotowe składały się głównie z należności
krótkoterminowych co powodowało, że wskaźnik płynności ich nieuwzględniający
(wskaźnik płynności III stopnia73 wynosił 1,06, 0,83, 0,36) wskazywał, że
zdolność Centrali do regulowania zobowiązań bieżących z posiadanych środków
pieniężnych malała i w 2015 r. i 2016 r. nie pozwalała na ich pokrycie. Przy
wysokim i wzrastającym wskaźniku obrotu należności74 wynoszącym
w 2015 r. - 84 i w 2016 r. - 98 dni może to doprowadzić do powstania trudności
w regulowaniu zobowiązań. Prezes Zarządu Spółki i były Prezes Zarządu
wyjaśnili, że Spółka terminowo regulowała zobowiązania wobec kontrahentów,
z wyjątkiem przypadków zapłaty z opóźnieniem składek członkowskich
w branżowych, zagranicznych stowarzyszeniach, co wynikało z decyzji Zarządu,
gdyż wystawiały one obciążenia z kwartalnym wyprzedzeniem,

- wydajności na zatrudnioneg075 na poziomie 124,8 tys. zł, 137,5 tys. zł,
134,6 tys. zł.

Wydajność w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. wzrosła głównie z powodu
wzrostu przychodów ze sprzedaży usług nadzoru okrętowego, które w kolejnym
roku (2016 r.) spadły doprowadzając do spadku rentowności, pomimo, że

70 (Wynik ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów I przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów) *
100.

71 (Wynik finansowy netto I wartość aktywów) * 100.
n Aktywa obrotowe I zobowiązania krótkoterminowe.
73 (Aktywa obrotowe - zapasy - należności) I zobowiązania krótkoterminowe.
74 (Średni stan należności krótkoterminowych * liczba dni w okresie sprawozdawczym) I (przychody netto ze sprzedaży

i zrównane z nimi +VAT należny.
75 Przychody z całokształtu działalności I przeciętne zatrudnienie.
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sukcesywnie wzrastały przychody ze sprzedaży usług certyfikacji, co
spowodowało wzrost wydajności w 2016 r. w porównaniu do 2014 r.

- zadłużenia aktywów76 na poziomie 0,21,0,31,0,25.

Wskaźnik zadłużenia aktywów kształtował się na niskim poziomie, co oznaczało
niewielkie zadłużenie Centrali.

(dowód: akta kontroli str. 1071-1098, 1099-1117)

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki i byłego Prezesa Zarządu Spółki wynika, że
w latach 2014-2017 (do 30 czerwca) w celu:
- poprawy rentowności sprzedaży, rentowności aktywów i wydajności na

zatrudnionego, m.in. dokonano zmiany struktury organizacyjnej Spółki,
dostosowując ją do potrzeb rynkowych, wprowadzono zmienny składnik
wynagrodzenia uzależniony od wyniku finansowego w poszczególnych jej
strukturach, podejmowano działania w celu zwiększenia floty nadzorowanej
przez Spółkę i rozszerzono jej zakres działania w sektorze wydobycia ropy i gazu
(offshore) ,

- poprawy wskaźnika płynności III stopnia i zmniejszenia wskaźnika obrotu
należności, m.in. wprowadzono stały monitoring należności oraz zwiększono
intensywność działań windykacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 1118-1125)

Spółka w latach 2014-2016 dokonała wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym (tzw. wpłat z zysku) na rzecz budżetu państwa w łącznej kwocie
206,7 tys. zł (odpowiednio 60,9 tys. zł, 19,4 tys. zł i 126,4 tys. zł). Łączny zysk netto
pomniejszony o odpisy na rzecz budżetu państwa przeznaczono na zwiększenie
kapitału zapasowego Spółki. Przeznaczenie zysku było zgodne z art. 21 pkt 1
ustawy o PRS?? Uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale tego zysku były
zgodne w uchwałami Zarządu w tym zakresie. Strata netto z lat ubiegłych
rozpoznana w 2016 r. w wyniku korekty błędu podstawowego, zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia została pokryta w całości z kapitału zapasowego.

(dowód: akta kontroli str. 5-22, 242-274)

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły opóźnienia w płatnościach zobowiązań
podatkowych Spółki, niemiej jednak Spółka zapłaciła odsetki wynikające
z zobowiązań budżetowych w łącznej kwocie 7,2 tys. ZF8, w tym 5,1 tys. zł dotyczyło
korekty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 1,1 tys. zł podatku od
towarów i usług (VAT), a 1,0 tys. zł obowiązkowej wpłaty z zysku na rzecz budżetu
państwa. Korekty wysokości podatku CIT i wpłaty z zysku nastąpiły po
zweryfikowaniu ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy (termin złożenia
deklaracji CIT za rok obrotowy oraz deklaracji dotyczącej wpłaty z zysku za ostatni
kwartał roku obrotowego upływał przed ich zweryfikowaniem), a korekty z tytułu VAT
związane były m.in. z korektami faktur sprzedażowych wystawionych przez Spółkę
oraz opóźnieniami w otrzymaniu faktur od kontrahentów zagranicznych z tytułu
importu usług.

(dowód: akta kontroli str. 823-824)

Bilans Centrali sporządzony przez Zarząd Spółki za poszczególne lata 2014-2016
wykazywał zysk netto odpowiednio w kwocie 442,2 tys. ZF9, 425,0 tys. z/Bo

i 505,1 tys. zł. Zatem nie zachodziły przesłanki określone wart. 397 ustawy -

76 Kapitał obcy I aktywa ogółem.
n Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 103, poz. 1098, ze zm.).
76 W 2014 r. - 5,3 tys. zł, w 2015 r. - 0,6 tys. zł, w 2016 r. - 0,3 tys. zł i I półrocze 2017 r. -1,0 tys. zł.
79 Korekta w 2015 r. błędu podstawowego nie spowodowała zmiany zysku netto Centrali za 2014 r.
00 Przed korektą błędu podstawowego. Po korekcie w 2016 r. błędu podstawowego Centrala rozpoznała stratę w kwocie

675,2 tys. zł.
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Ocena cząstkowa I

Kodeks spółek handlowych81 zobowiązujące Zarząd do niezwłocznego zwołania
walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia
Spółki.

Według stanu na dzień 31 grudnia poszczególnych lat 2014-2016 zobowiązania
Centrali nie przekroczyły wartości jej majątku, zatem nie istniały przesłanki
określone wart. 11 ust. 2 ustawy - Prawo upadłościowe82 zobowiązujące Zarząd do
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o czym mowa wart. 21 ust. 1 tej ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 850-851,886-887,931-932)

Prezes Zarządu Spółki i były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnili, że nie podejmowano
działań naprawczych, gdyż Zarząd nie widział takiej potrzeby.

(dowód: akta kontroli str. 1118-1125)

2.2. Po przeprowadzonej przez NIK kontroli P/08/051 "Sprawowanie nadzoru
właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem skarbu państwa"
skierowano dwa wnioski pokontrolne, tj.:
- terminowe składanie sprawozdań finansowych Spółki w Rejestrze Sądowym,
- wypłacanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie uregulowaniami Ministra Skarbu Państwa.

Pismem z 24 lutego 2009 r. ówczesny Prezes Zarządu poinformował, że
ww. wnioski będą realizowane.

W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że:
- pierwszy z powyższych wniosków był realizowany, tj. sprawozdania finansowe

Spółki za poszczególne lata 2014-2016 złożono w KRS w terminie wynikającym
z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości83,

- drugi z powyższych wniosków realizowano częściowo, tj. spośród 17 powołań
i odwołań członków Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego,
w przypadku 12 wynagrodzenie naliczono zgodnie z Wytycznymi Ministra Skarbu
Państwa84, tj. proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, natomiast
w przypadku pięciu - nie. Jak wyjaśnił pracownik, który dokonał wyliczenia tych
wynagrodzeń wynikało to z pomyłki polegającej na przyjęciu do wyliczenia
wysokości wynagrodzenia w dwóch przypadkach niewłaściwej liczby dni
w danym miesiącu, a w przypadku trzech osób ustępującej kadencji nie wliczeniu
dnia, w którym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu nowych
członków. W wyniku powyższego wypłacone wynagrodzenia zaniżono łącznie
o 382,65 zł i zawyżono o 40,83 zł.

(dowód: akta kontroli str. 324-325, 339-352,1126-1154)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność objętą kontrolą
w powyższym obszarze.

81 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 L. poz. 1578, ze zm.).
82 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, ze zm.).
83 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.).
84 Pkt VII ppkt 5 Wskazówek Ministra Skarbu Państwa dotyczących wykonywania czynności przez radę nadzorczą

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 L W sprawie zasad nadzonuwłaścicielskiego nad
spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli85
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwagi.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 20 lipca 2017 r.

Kontroler
Maria Mieszaiska

specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

." ""~~~" ,, .
podpis

WICEDY.REKTOR DELEGATURY
NAJWYZSZEJ iZBY KONTROLI

""'''''''''JCWG:r~{):;
Te;~ Sawicka.

ll5 Dz. U. z 2017 r. poz. 524
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