Załącznik nr 1
do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Blirt S.A.
z dnia 13.05.2021 r. w sprawie oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ BLIRT
ZA OKRES 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
1.

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI
SPÓŁKI AKCYJNEJ BLIRT ZA OKRES 01.01.2020 r.– 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego
wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 41 271 003,44 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 22 249 423,95 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 238 645,95 zł, przed uwzględnieniem
proponowanego podziału zysku.
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 798 030,75 zł,
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rada Nadzorcza na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora - ESO Audit s.c.
z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 103 A – Kluczowego Biegłego Rewidenta Grażynę
Gralewską oraz Biegłego Rewidenta Ewę Sowińską, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje,
że sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone
we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i MSSF2 w zakresie wyceny
programu motywacyjnego i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz
księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też jej wyniku finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Blirt S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe
Spółki Blirt S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
Rada Nadzorcza Spółki Blirt S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020
rok oraz zapoznała się z przedstawionym przez Audytora Spółki (ESO Audit s.c. z siedzibą w Gdańsku)
wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania i na podstawie
informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki uznaje,
że sprawozdanie:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zwartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki
oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Blirt S.A. za rok 2020
zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową
Spółki, co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Blirt S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok 2020, jako zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg
i dokumentów Spółki zamkniętych na dzień 31 grudnia 2020 r.
2. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI BLIRT S.A., CO DO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK
OBROTOWY 2020 R.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby zysk za rok obrotowy 2020 wykazany
w sprawozdaniu finansowym BLIRT S.A. w kwocie 22 249 423,95 zł został podzielony w następujący
sposób: 17 196 501,00 zł zostanie wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy (tj. 1 zł na akcję),
a pozostała kwota tj. 5 052 922,95 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

3. REKOMENDACJA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
Rada Nadzorcza przedkładając pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejsze
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz o udzielenie
wszystkim członkom Rady Nadzorczej jak i członkom Zarządu sprawującym mandat w roku 2020 r.
absolutorium z wypełnienia swoich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.
4. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Spółki.
W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz
księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też jej wyniku finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie
sprawozdawczym.
Opinia Rady Nadzorczej w powyższych sprawach jest przedmiotem uchwał podjętych przez Radę
w dniu 13.05.2021 r.
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