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Warszawa, dnia 29.04.2021 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ GETBACK S.A.

do stanowisk Zarządu odnoszących się do opinii z zastrzeżeniem wydanych przez firmę audytorską

Rada Nadzorcza GetBack S.A., stosownie do przeprowadzonej oceny, uznaje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe
Getback S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok
obrotowy 2020 i sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej i Spółki Getback S.A. za rok obrotowy 2020
we wszystkich istotnych aspektach, z uwzględnieniem wymienionych i opisanych w opiniach niezależnego biegłego
rewidenta zastrzeżeń, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej GetBack S.A. oraz Grupy Kapitałowej GetBack, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2020; są
zgodne z wpływającymi na formę i treść przepisami prawa regulującymi przygotowanie tych sprawozdań; oraz zostały
sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania
zasadami rachunkowości.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza odnosi się pozytywnie do stanowisk Zarządu GetBack S.A. odnoszących się
do wyrażonych przez firmę audytorską w sprawozdaniach z badania opinii z zastrzeżeniami dotyczących
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
2020.

Oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą nr 28/2021 Rady Nadzorczej Getback S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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