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Warszawa, dnia 17 czerwca 2020 r. 

 

OPINIA RADY NADZORCZEJ GETBACK S.A. 

do stanowiska Zarządu odnoszącego się do raportu z przeglądu zawierającego wniosek z 
zastrzeżeniem wydanego przez firmę audytorską 

Rada Nadzorcza GetBack S.A., stosownie do przeprowadzonej oceny, uznaje, że sprawozdanie finansowe Getback S.A. 

sporządzone za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 r. i sprawozdanie z działalności Zarządu Getback S.A. 

sporządzone za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 r. we wszystkich istotnych aspektach, z uwzględnieniem 

wymienionych i opisanych w raporcie z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta wniosków z zastrzeżeniem, 

przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej GetBack S.A., 

jak też jej wyniku finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.; są zgodne z wpływającymi na formę 

i treść przepisami prawa regulującymi przygotowanie tych śródrocznych sprawozdań; oraz zostały sporządzone na 

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 

rachunkowości. 

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią Komitetu Audytu przyjmuje do wiadomości i nie 

wnosi uwag do stanowiska Zarządu GetBack S.A. odnoszącego się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z 

przeglądu wniosku z zastrzeżeniem dotyczącym śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. 

 

 

 

W imieniu Rady Nadzorczej Spółki GetBack S.A. 

 

 

 

Przemysław Schmidt 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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