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Nołvy Sącz, dnia 23 maja2}Z2rcku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sądeckiej Agencji Rozrvoju Regionalnego S.A.

z wyników oceny sprawozdania finansowego i §prawozdania Zarządu
z działalności spółki za rok2021

Rada Nadzorcza Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w składzię:

Dariusz \iloźniak - Przewodniczący,
Honorata T rzcińska - Zastępca Przewo dniczącegoo

Dariusz Gajowski - Sekretarz
dzińając zgoónie z § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki oraz § 8 ust. 1 lit c) Regulaminu

Rady Nadzorczej składa Walnęmu Zgromadzeniu sprawozdanie z ocęny sprawozdania

finansowego i oceny sprawozdania Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zapozrtńa się z poniższymi dokumentami:

1. Sprawozdanięm finansowym Sądeckiej Agencji Rozrvoju Regionalnego

S.A. za okres od dnia 01 sĘcznia 202I r. do dnia 31 grudnia 202I r,

obejmujące:
o wprowadzęnię do sprawozdania flnansowego
o Bilans
r Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
. ptzępĘwy pośrednie metodą pośrednią,
o Rachunek rysków i sfrat (wariant porównawczy),
o zęstawienie zmian w kapitale,
o Dodatkowe informacje i objaśnienia do spraw. finansowęgo za2020 t.

2. Uchwałą Zarządunr 412022 z dnia27 kwiętnia2022 r. w sprawie ptzyjęcia

sprawozdania finansow ęgo za rok obrotovły 2021 .

3. Sprawozdaniem spółki Weryfikator spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Krakowie, numer NIP: 6760056423, Nr ewid. w
KIBR 555, adres Pl. Szczepński 8, 31-011 Kraków jako niezależnym

biegĘm rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki cęlem

zbadania sprawozdania finansowego za okres od 1 sĘcznia20ŻI roku do 31

grudnia 202L rok<tl, jednostki: Sądeckiej Agencji Rozrłoju Regionalnego

S.A, gdzie jako kluczowy biegĘ rewident badanie ptzęprowadziła lrena

Wantuch z dnia 29 kwietnia 2022 r.

4. Sprawozdaniem Zarządu z dzińalności Spółki za rokobrotowy 202I,

5. Wnioskiem Zarządu o podziale rysku z dzińaLności Spółki zarck obrotowy

202l, vłyrńonym w Uchw ake Zarządu nr 512022 z 4 maja 2022 roku.
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Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. BiegĘ rewident Irena wantuch w swoim sprawozdaniu podpisanym w dniu

29 kwietnia 202I roku ocęnia i stwierdza, iż" Sprawozdanie finansowe

spółki przodstawia ruetelny i jasny Ńraz sytuacji majątkowej i finansowej

społti na dzięh 3I.12.2021 r, w szczególności jej wynik finansowy

i przepływy pieniężne za rokobrotowy są zgodne z mającymi zastosowanie

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r_ o rachunkowości oraz

prTyjętymizasadarti(polityką)rachunkowości.Sprawozdaniezostało
spotządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

zgodnie , prr"pir*ri rczdziafu drugiego ustawy o rachunkowości, jest

zgodne co do formy i treści z obowiązującymi SPÓłkę PrzePisami

prawa i statutem Spółki.

2. W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki biegĘ

rewidęnt w swoim sprawozdaniu stwierdza również, iż na Podstawie

wykonanej w trakcie badania pracy Sprawozdanię Zarzą&; z działalności

spółki zostało sporządzone zgodni ę z art.49 ustawy o rachunkowości, jest

zgodne z informacjami zawarĘmi w sprawozdaniu finansowym, Ponadto,

w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej ptzęz biegłą podczas

badania oświadcza, że nie stwierdzono w sprawozdaniu z dzińalności

istotnych znięksńałceh bądż zasttzeżęń,

3.BitansSądeckiejAgencjiRozwojuRegionalnegosporządzonynadzięń3L
grudnia 202l roku, po stronię aktywów i pasywów wykazuje sumę

4 53I753,32zł.
Rachunęk rysków i strat wykazuje za okres od 01 stycz,nia 202I rok<l do 31

grudnia 202t rokuzysk netto w wysokości 235 038,69 zł

Zestawien ię z_rlianw kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 sĘcznia

202L roku do 31 ąułnia 2OzL roku wykanlje zwiększenie kapitafu

własnego o kwotę 244 047,53 ń,

Rachunekprzepływówpieniężnychzaok<ręsodOlstycznia2021roku
do 31 grudnia iozt r.wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych,

4. po zapoznanhl się z wnioskiem zarządu w sprawie podziału rysku

zdzińa|ności Spółki za rck obrotowy 202L, Rada Nadzorcza biorąc pod

u\ilagę isfirięnie'straĘ zlat ubiegĘch oraztreść § 19 ust, 2 Stafufu Spółki

vznaje za zasadny wniosek o dokonanie podziału zysku w wysokości

235 038,69 zł. w następujący sposób: lrwotę 19 000 zł, ptzezlacryć
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na kapitał zapasowy Spółki, kwotę 216 038,69 zł przezrtaczyć na pokrycie

straty zlatubieg}ych.

5. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zwskazanymi "powyżej dokumentami, to

j est Sprawozdaniem Finansowym Sądeckiej Agencj i Rozrvoj u Regionalnego

S.A. za okres od dnia 01 sĘcznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 202L r

i Sprawozdaniem Zar7ądu z działalności spółki Sądeckiej Agencji Rozwoju

Regionalnego S.A. za okres od 01 sĘcznia202I r. do dnia 31 grudnia2O2L

- ocenia je porytywnie.

6. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione dokumenty zawierają istotne

dane obrazujące syfuację majątkową, finansową, kadrową, rentownośó oraz

są wedfug wiedzy Członków Rady Nadzorczej zgodne zę stanem

fal<tycznym i dokumentami źródłowymi. Pozrvalają ocenió pełną dzińatność

Spółki za rok 202I w sposób pozyĘwny pod względem merytoryczfLym

i formalno - prawrym.

Nadzorczej:

- Przewodniczący RN Dariusz Woźniak

2.... Zastępca Przew. RN Honorata Trzcińska

3. Sekretarz RN - Dariusz Gajowski
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