Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A.
z działalności oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu
z działalności Spółki, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa,
Statutu i decyzji akcjonariuszy.
W omawianym roku obrotowym w skład Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. wchodzili:
1. Piotr Mazurkiewicz- Członek Rady Nadzorczej
2. Magdalena Serwińska-Tylec – Członek Rady Nadzorczej
3. Michał Wiśniewski- Członek Rady Nadzorczej
4. Iwona Wojtas- Członek Rady Nadzorczej
5. Zbigniew Owsiewski – Członek Rady Nadzorczej do dn. 12.09.2013 r.
6. Aneta Antoniewicz - Członek Rady Nadzorczej od dn. 12.09.2013 r.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich prac w 2013 roku podjęła uchwały i wyraziła opinie,
m.in. w sprawach opisanych w Sprawozdaniu Zarządu, np.: emisji obligacji, wprowadzenia do obrotu
akcji Spółki, czynionych inwestycji w zakup nieruchomości.
Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. zawierającego
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który
zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 20 788 195,39 zł, rachunek zysków i strat
wykazujący za rok obrotowy 2013 r. zysk netto w wysokości 420 197,13 zł, rachunek przepływów
pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, dodatkowe informacje
i objaśnienia. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2013 r. Analiza cash
flow wskazuje, że 2C Partners jest jednostką o dodatniej rentowności, osiąga dodatni wynik
finansowy (ujemny na inwestycyjnej działalności), zwiększeniu uległ stan majątku Spółki. Według
najlepszej oceny Rady sytuacja 2C Partners S.A. jest stabilna. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu
odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje,
że wyżej wymienione elementy zostały szczegółowo i kompletnie przedstawione w sprawozdaniu
finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki a także rzetelnie omówione w opinii i raporcie
biegłego rewidenta z badania ww. dokumentów.
Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013 pozytywnie oceniła sytuację Spółki w roku 2013.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zarząd przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Spółki
w badanych roku obrotowym.
Biorąc pod uwagę wyniki ww. oceny, niniejszym Rada Nadzorcza 2C Partners S.A. stwierdza,
że sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu jednostki,
• informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym,
• informacje zawarte w komentarzu Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz zasad
sporządzenia
sprawozdania
finansowego
są
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z
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w sprawozdaniu finansowym.
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od 1 stycznia grudnia 2013 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:
a) przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.;
b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
c) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w
roku obrotowym 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
e) podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zgodnie z wnioskiem
Zarządu na kapitał zapasowy.
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