
Szeligi, dnia 30 czerwca 2020 r. 

Ocena przez Radę Nadzorczą BRASTER S.A. w restrukturyzacji 

sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 

Rada Nadzorcza BRASTER S.A. w restrukturyzacji (Spółka), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi 

ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności 

BRASTER S.A. w restrukturyzacji za rok 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem 

faktycznym. 

Rada Nadzorcza dokonała ww. oceny w oparciu o wiedzę posiadaną przez poszczególnych członków 

Rady Nadzorczej, dotyczącą działalności Spółki oraz analizę następujących dokumentów i informacji: 

a) Sprawozdania finansowego BRASTER S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, 

b) Sprawozdania Zarządu z działalności BRASTER S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, 

c) informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, 

d) informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych 

przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia zawarte w sprawozdaniu z badania 

sprawozdania finansowego BRASTER S.A. w restrukturyzacji przygotowanym przez firmę audytorską 

Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k., z którego wynika, że biegły rewident ocenił, że przyjęte przez 

Zarząd Spółki założenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości nie było zasadne, 

a roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno zostać sporządzone zgodnie z przepisami art. 29 

Ustawy o rachunkowości. Biegły rewident nie wyraził innych zastrzeżeń odnośnie badanego 

sprawozdania, niezgodności z księgami, dokumentami lub ze stanem faktycznym. 

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2019 

roku do 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRASTER S.A. w restrukturyzacji za rok 2019 zostało sporządzone 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu



finansowym, a także w pełni i rzetelnie przedstawia sytuacje Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne 

zdarzenia. 
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