Ocena Rady Nadzorczej:
Sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2019 zawierającego
Sprawozdanie Zarządu z działa lności Atende S.A. za 2019 rok,
Jednostkowego sprawozdania finansowego Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r.

I.

Przedmiot Oceny

Ninie jsza ocena stanowi wype łnienie obowiązków R ady Nadzorczej wynik ających z:
o
§ 70 i §71 R ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 m arca 2018 r. w sprawie informacji bie żących
i ok re sowych prze kazywanych prze z e mitentów papierów wartościowych oraz warunk ów uznawania za
równoważne informacji wym aganych przepisami prawa państwa niebędącego państwe m członkowskim,
o
a rt. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Prze dmiotem niniejszej oce ny je st:
o
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A. za 201 9 r. zawie rające Sprawozdanie
Zarządu z działalności Atende S.A. za 2019 r.,
o
Je dnostkowe sprawozdanie finansowe Ate nde S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
o
Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A. za rok zak ończony 31 grudnia
2019 r.

II.

Ocena Sprawozdań Zarządu i Sprawozdań Finansowych

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A tende S.A . za 2019 rok zawierającego
Sprawozdanie Zarządu z działalności A tende S.A . za 2019 rok
R ada Nadzorcza Ate nde S.A. poddała oce nie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A. za
2019 rok zawie rające Sprawozdanie Zarządu z działalności Ate nde S.A. za 2019 rok oraz zapoznała się
z prze dstawionymi przez audytora Ate nde S.A. , tj. KPMG Audyt Sp. z o.o., wynik ami przeprowadzonego badania,
sprawozdaniem bie głego re wide nta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Kom itetu Audytu i stwie rdza, że
sprawozdanie:
o
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowości („ustawa o
rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz § 70 i § 71 R ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
m arca 2018 r. w sprawie informacji bie żących i ok re sowych prze kazywanych przez e m itentów papierów
wartościowych oraz warunk ów uznawania za równoważne inform acji wym aganych prze pisami prawa
nie będące go państwe m członkowsk im;
o
je st zgodne z informacjami zawartymi w je dnostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych znie kształceń. Ponadto audytor wsk azał, iż oświadczenie
o stosowaniu zasad ładu k orporacyjnego, k tóre je st wyo drę bnioną czę ścią sprawozdania, zawie ra informacje
wym agane powyższym rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z m ającymi zastosowanie przepisami prawa
oraz je st zgodne z informacjami zawartym i w Sk onsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A.
i Je dnostkowym sprawozdaniu finansowym Ate nde S.A.
W oce nie R ady Nadzorczej sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70
i § 71 R ozporządzenia R ady Ministrów z dnia 29 m arca 2018 r. w sprawie informacji bie żących i ok re sowych
prze k azywanych prze z e m itentów papierów wartościowych oraz warunk ów uznawania za równoważne informacji
wym aganych przepisami prawa państwa niebędące go państwe m członkowskim.
R ada Nadzorcza stwie rdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j Atende S.A. za 2019 rok rzetelnie
prze dstawia sytuację e konomiczno-finansową i m ajątkową Spółki, jak równie ż Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A. za 2019
rok i je st zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
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W związk u z powyższym R ada Nadzorcza pozytywnie oce nia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Ate nde S.A. za 2019 rok zawie rające sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. za rok 2019.
Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego A tende S.A . za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
R ada Nadzorcza poddała oce nie Je dnostkowe sprawozdanie finansowe Ate nde S.A. za rok zak ończony 31 grudnia
2019 r. składające się z następujących elementów:
o
Je dnostkowe go sprawozdania z sytuacji finansowe j sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., k tóre po
stronie aktywów i pasywów wyk azuje sumę 157 238 tys. zł,
o
Je dnostkowe go sprawozdania z całk owitych dochodów za rok zak ończony 31 grudnia 2019 r., k tóre
wyk azuje zysk netto równy 14 056 tys. zł,
o
Je dnostkowe go sprawozdania z prze pływów pie niężnych za ro k zak ończony 31 grudnia 201 9 r., k tóre
wyk azuje spadek środków pie niężnych i ich e kwiwa lentów na kwotę równą 12 569 tys. zł,
o
Je dnostkowe go sprawozdania ze zmian w k apitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., k tóre
wyk azuje wzrost k apitału własnego o kwotę 6 060 tys. zł,
o
Informacji dodatkowe j,
oraz zapoznała się z wynik ami badania przedstawionego przez audytora Ate nde S.A. , tj. KPMG Audyt Sp. z o.o .
Zgodnie z opinią wydaną przez b iegłego re widenta, sprawozdanie:
o
Prze dstawia rze telny i jasny obraz sytuacji m ajątkowe j i finansowe j Spółki na dzień 31 grudnia 201 9 r.,
finansowych wynik ów działalności oraz przepływów pie niężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia zgodnie
z Mię dzynarodowym i Standardami Sprawozdawczości Finansowe j zatwie rdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyję tym i zasadami (polityką) rachunkowości;
o
Je st zgodne, we wszystk ich istotnych aspektach, co do form y i tre ści z obowiązującymi Spółkę przepisami
prawa oraz statutem Spółki;
o
Zostało sporządzone, we wszystk ich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z
2019r. poz. 351).
R ada Nadzorcza stwie rdza, że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
zostało sporządzone we wszystk ich istotnych aspektach zgodnie z Mię dzynarodowym i Standardami Sprawozdawczości
Finansowe j i je st zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym .
W związk u z powyższym R ada Nadzorcza pozytywnie ocenia Je dnostkowe sprawozdanie finansowe Ate nde S.A. za rok
zak ończony 31 grudnia 2019 r.
Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej A tende S.A . za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
R ada Nadzorcza poddała oce nie Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A. za rok
zak ończony 31 grudnia 2019 r. składające się z następujących elementów:
o
Sk onsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowe j sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., k tóre po
stronie aktywów i pasywów wyk azuje sumę 197 427 tys. zł,
o
Sk onsolidowanego sprawozdania z całk owitych dochodów za rok zak ończony 31 grudnia 201 9 r., k tóre
wyk azuje zysk netto równy 13 088 tys. zł,
o
Sk onsolidowanego sprawozdania z prze pływów pie niężnych za ro k zakończony 31 grudnia 2019 r., k tóre
wyk azuje spadek środków pie niężnych i ich e kwiwalentów na kwotę równą 15 398 tys. zł,
o
Sk onsolidowanego sprawozdania ze zmian w k apitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., które
wyk azuje spadek k apitału własnego o kwotę 3 831 tys. zł,
o
Informacji dodatkowe j,
oraz zapoznała się z prze dstawionymi prze z audytora Ate nde S.A. , tj. KPMG Audyt Sp. z o.o., wynikami
prze prowadzonego badania.
Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego re widenta, sprawozdanie:
o
Prze dstawia rze telny i jasny obraz k onsolidowanej sytuacji m ajątkowe j i finansowe j Grupy Kapitałowej na
dzie ń 31 grudnia 2019 r. oraz je j sk onsolidowanego wynik u finansowe go i sk onsolidowanych przepływów
pie niężnych za rok obrotowy zak ończony te go dnia zgodnie z Mię dzynarodowym i Standardami
Sprawozdawczości Finansowe j zatwie rdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
o
Je st zgodne, we wszystk ich istotnych aspektach, co do form y i tre ści z obowiązującymi Grupę Kapitałową
prze pisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
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R ada Nadzorcza stwie rdza, że Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe j Ate nde S.A. za rok
obrotowy 2019 zostało sporządzone we wszystk ich istotnych aspektach zgodnie z Mię dzynarodowym i Standardami
Sprawozdawczości Finansowe j i je st zgodne z k sięgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym .
W związk u z powyższym R ada Nadzorcza pozytywnie oce n ia Sk onsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy
Kapitałowe j Ate nde S.A. za rok obrotowy 201 9.

Prze wodnicząca Rady Nadzorczej
Ate nde S.A.

Patrycja Buchowicz
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