
Załącznik do Uchwały Nr 2/2020  
Rady Nadzorczej Betacom S.A.  

z dnia 16 czerwca 2020 r.  
 

 

 

 

Ocena  

Rady Nadzorczej Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  

dotycząca sprawozdania finansowego Spółki  

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.  

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym 

 

Rada Nadzorcza Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z treścią § 70 

ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim w oparciu o przedstawione jej: 

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 

dnia 31 marca 2020 r., 

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 

2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., 

3) opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem z badania sprawozdania 

finansowego przygotowanego przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 

4) spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, 

5) informacji Komitetu Audytu Spółki dotyczącej zbadanego sprawozdania finansowego  

i przebiegu procesu jego badania, 

dokonała pozytywnej oceny przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 

2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki odzwierciedla 

prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją 

majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2020 r. Poprawność sporządzenia tego 

sprawozdania co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi 

zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.   
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W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. zostało 

sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz przedstawia w sposób prawidłowy obraz 

rozwoju i osiągnięć Spółki.  

Ponadto wskazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawierają wszystkie wymagane składniki określone  

w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

 

 

Warszawa, dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Zbigniew Wierzbicki  

Przewodniczący Rady Nadzorczej  

_____________________________ 

Jakub Baran 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 

 

  

 

 _____________________________ 

Michał Kołosowski  

Członek Rady Nadzorczej 

_____________________________ 

Marcin Marczuk 

Członek Rady Nadzorczej   

 

 

 

 

_____________________________ 

Dariusz Bożeński 

Członek Rady Nadzorczej   

  

 

  


