
Uchwała Rady Nadzorczej DGA S.A. 

z dnia 18 czerwca 2020 r.  
nr 250/XCVIII/2020 

 
 

w sprawie: zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu  wewnętrznego 
 

 

Oceny dokonano w oparciu o zasadę nr II.Z.10.1. ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 

 

 

1. Ocena sytuacji Spółki 

 
Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółki i Grupy Kapitałowej DGA S.A. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta – firmę Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., 

który wydał o sprawozdaniach opinię pozytywną (bez zastrzeżeń). 

 
Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z badania zarówno jednostkowego, jak i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i uznaje, że sprawozdania zostały sporządzone 
rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje w pełni 

odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową oraz działalność Spółki. Ponadto Rada 

Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami, jak i 
stanem faktycznym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o pokryciu straty netto 

z kapitału zapasowego.  
 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie 

zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także pokrycie 
straty netto zgodnie z wnioskiem Zarządu. 

 
 

2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu 

wewnętrznego. 

 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 

compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego w Spółce pomimo, że ze względu na wielkość 
Spółki systemy te nie są sformalizowane i wyodrębnione. Za całość ww. systemów odpowiada 

Zarząd Spółki. Podmioty doradztwa prawnego, z którymi współpracuje spółka oraz audytorzy 

zewnętrzni mają możliwość bezpośredniego raportowania do Rady Nadzorczej lub Komitetu 
Audytu. Przynajmniej raz w roku Zarząd oraz zewnętrzni audytorzy informują Komitet Audytu i 

Radę Nadzorczą w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania ryzykiem i compliance. 
W związku z powyższym Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu monitorują skuteczność ww. 

systemów i funkcji i stwierdzają, że są one skuteczne i dostosowane do wielkości Spółki oraz 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.   

 

Ponadto w zakresie prawidłowości sprawozdawczości finansowej niezależni biegli rewidenci, 
wybrani przez Radę Nadzorczą po rekomendacji Komitetu Audytu, dokonują weryfikacji, 

przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych  sprawozdań finansowych i w tym 
zakresie nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do kompletności, prawidłowości i rzetelności 

sprawozdań. 
 

§ 2 



Uchwała została podjęta jednogłośnie przez obecnych Członków Rady Nadzorczej. 

 

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej: 

 

1. Karol Działoszyński  - …………………………………………… 

2. Longina Szymankiewicz  - …………………………………………… 

3. Piotr Gosieniecki  -          …………………………………………… 

4. Romuald Szperliński  -          …………………………………………… 

5. Wojciech Tomaszewski   -          …………………………………………… 

 

 


