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Ocena Rady Nadzorczej

§prawozdania7arządu z dzialalności spótki pod firmą UNlMA 20fil SystemyTeleinformatyczne S.A. w
2019 roku

SprawozdaniaZanądu z dzialalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A, w
2019 roku

Jednostkowego sprawozdania finansowego UN|MA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok
obrotowy zakończony 31grudnia 2019 roku

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UN|MA 2fil0 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31grudnia 2019 roku

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z § 70 i §71

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca żaI8 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zgodnie z Art.

382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

l. Przedmiot oceny

Przedm iotem niniejszej oceny jest:

o Sprawozdanie żarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne

S.A, w 2019 roku;

o Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy TeleinformaĘczne

S.A. w 2019 roku;

o Jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2Ot9 r.;

o Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNlMA 2000 SystemY

Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31grudnia 2019 r.

ll. Ocena sprawozdań 1arządu i sprawozdań finansowych

ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne

S.A. w 2019 roku

Rada Nadzorcza UN|MA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poddała ocenie sprawozdanie 7arządu z

działalności spółki pod firmą UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 20]_9 roku arazzapoznala się

z przedstawionymi przez audytora UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. {Polinvest - Audit Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z

badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu istwierdza, że sprawozdanie:

o zostało sporządzone zgadnie z arź- 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowoŚci

{,,ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2OL8 r.I poz- 395 z późn: zm.| oraz § 70 i § 71,

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ż9 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
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uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem

członkowskim;

o jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,

w opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych zniekształceń, ponadto audytor wskazał, iż

oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania,

zawiera informacje wymagane powyższym rozporządzeniem, zostalo sporządzone zgodnie z mającymi

zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu

spółki UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S,A,

w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art, 49 ustawy o rachunkowości

oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ż9 marca 2018 r, w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pod firmą UNlMA 2000 SYstemY

Teleinformatyczne S.A, w 2019 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno_finansową i majątkową

Spółkiijestzgodnezksięgamiidokumentami,jakizestanemfaktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozwywnie ocenia sprawozdanieZarządu z dzialalnoŚci sPÓłki Pod

firmą UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S,A, w 2019 roku,

ocena §prawozdan ia Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej uNlMA 2000 SYstemY TeleinformatYczne

S.A. w 2019 roku

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej UNlMA 2000 SystemyTeleinformaĘczne S,A, w 20],9 roku orazzapoznala

się z przedstawionymi przez audytora UNlMA 2000 Systemy TeleinformaĘczne S,A, (Polinvest _ Audit Sp, z

o.o. z siedzibą w krakowie} wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z

badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, Że sPrawozdanie:

o zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r, o rachunkowości

(,,ustawaorachunkowości,,-Dz.U.zŻoL8r.,poz.395zpóŹn.zm.)oraz§70iE7L
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2o18 r, w sprawie informacji bieźących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych araŁ warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem

członkowskim;

o jest zgodne z informacjami zawańymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

w opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych zniekształceń, ponadto audytor wskazał, iż

oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania,

zawiera informacje wymagane powyższym rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z mającymi

zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawaĘmi W skonsolidowanym

sprawozdaniu Grupy Kapitałowej UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne 5,A,

w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art, 49 ustawy o rachunkowości

oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r, w sprawie informacji bieżących i



okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNlMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową
Grupy Kapitałowej UN|MA 2000 SystemyTeleinformatyczne S.A. ijest zgodne z księgami idokumentami,
jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej UNlMA 2000 SystemyTeleinformatyczne S.A. w 2019 roku.

Ocena iednostkowego §prawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A, za rok
obrotowy zakończony 31grudnia 2aL9 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe UNlMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. składające się z
następujących elem entów:

o Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2a19 r.,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.467 tys. zł;

o Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2Ot9 r., które wykazuje zysk netto równy 398 tys. zł;

o Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakańczonv 31 grudnia
2019 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 1a7 tys.zł;

o Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończany 31
grudnia 2a19 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 362 tys, zł;

o lnformacjidodatkowej
araz zapoznała się z wynikami badania przedstawionego przżz audytora UN|MA 2O0O Systemy
Teleinformatyczne S.A. {Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowiei.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie:
o Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia

2a19 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym
dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)

rachunkowości;

o Jest zgodne co do formy itreści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
o Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z

przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe UNlMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia żOL9 r. zostało sporządzone we
wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i

jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktyczrrym.



W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozfiywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe UNlMA
2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia żB19 r.

ocena skonsolidowane80 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNlMA 2000 systemy
Teleinformatyczne S.A, za rok obrotorry zakańczony 31grudnia 2OLg r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNlMA 2000

Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok zakańczony 31 grudnia 2019 r. składające się z następujących
elementów:

o Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia ża19 r.,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28,433 tys. zł;

o Skcnsolidowanego sprawozdania z ca|kowitych dochodów za rok obrotowy zakańczony 31
grudnia ż019 r., które wykazuje zysk netto równy 1.360 tys. zł;

o Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2OI9 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą
99 tys. zł;

o Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2a19 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.324 tys. zł;

o lnformacjidodatkowej
oraz zapaznała się z przedstawionymi przez audytora UNlMA 2000 Systemy Tełeinformatyczne S.A.

iPolinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibąw Krakowie} wynikami przeprowadzonego badania.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie:
o Przedstawia rzetelny i jasny obraz konsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na

dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez U nię Eu ropejską oraz przyjętym i zasadam i { 

pol ityką) rach u n kowości;

o Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe €rupy Kapitałowej UNlMA 2000
Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone we wszystkich istotnych
aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z

księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

W związku z pawyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane §prawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy 2O19.

l
Zbigniew Pietroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

z siedzibą w Krakowie
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Oświadczenie Rady Nadzorczej

UN|MA 2000 SystemyTeleinformatyczne §.A. z siedzibą w Krakowie

złożone w związku z zapisami § 70 ust. 1pkt 8 i§7l ust. 1pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 20L8 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza oświadcza,iż w UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne 5.A.:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,olaz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,

b} Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.

Zbigniew Pietroń
Przewodnicząry Rady Nadzorczej
UNlMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S,A.
z siedzibą w Krakowie



ośWlADcZENlE z DN|A 28 KWIETNlAzazo RoKU
PRZEWODN|CZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

uNlMA 2000 SY§TEMYTELEINFoRMATYCZNE s.A. W KRAKoW|E

oświadczam , że w głosowaniach przeprowadzonych w trybie wykozysiania Środków

bezpoóredniego porozumiewania się na odległość iwideo/telekonferencja), Rada Nadzorcza UNlMA

2000 S,A, powzięła jednogłośnie, tj. pięcioma głosami ,,za", następujące uchwały:

UGHWAŁA NR 1

RADY NADZORCZEJ
UNlMA 2000 SYSTEMY TELElNFoRMATYCZNE S.A,

z dnia 28 kwietnia 2020 r,

w sprawie przyjęcia oświadczenia do rapońów rocznych za 2019 rok w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących Komitetu Audytu.

§7

Stosownie do przepisóił § 70 ust, 1 pkt 8 araz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia fulinistra Finansów z
dnia 29 marca 2a18 r. w Śprawie informacji biezących i okresorruych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych araz inlarunków uznawania za równowazne informacji wymaganYch
przepisami prawa państv,la niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza SPÓłki - w

zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu - postanavrlia przyjąÓ oŚwiadczenie

o treści, 1akw załączniku do niniejszej uchtvały,

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,

UCHWAŁA NR 2

RADY NADZORCZEJ
uNlMA 2000 sYSTEMY TELEINFoRMATYCZNE s,A,

z dnia 28 kwietnia 292a r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu RadY

Nadzorczej oświadczenia do rapońów rocznych za 2a19 rok w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących Komitetu Audytu.

§7

Rada nadzorcza Spółki upowaznia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pietronia,

do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej ośtviadczenia w zakresie przestrzegania przePisów

dotyczących Komitetu Audytu stanowiąceg o załącznłk do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28

kwietnia 2C2a r.

Uchwała wchodzi vr zycie z chwilą jej powzięcia,

UCHWAŁA l\lR 3
RADY NADZORCZEJ

UNlMA 2000 §YsTEMY TELElNFoRMATYCZNE S,A.
z dnia 28 kwietnia 2a2a r,

w sprawie przyjęcia oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą sprawozdaniaZarządu z

E,

9l



działalnoŚci sPÓłki Pod firmą UNlMA 2000 Systemy Teieinformatyczne §.A., sprawozdaniaz
działalnoŚci Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki iGrupy

Kapitałowej Spółki za rok 2a19,

§7

Rada Nadzorcza SPÓłki Postanawia przyjąć ur brzmieniu stanowiącym załączllikdo niniejszej uchwały
dokonaną Przez siebie - w trybie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14l Ś ;l uit. t ptt 12 razporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 malca 2a18 r. w sprav*ie infórmacji bieŻących i okreŚowych
PrzekazYwanYch Przez emitentÓw papierów wartościowych oraz warunków uznawania za rownOwazne
informacji WYmaganYch Przepisami prawa państvrla niebędącego państwem członkowskim _ ocenę:

1 . Sprawozdania Zarządu z działalnaści Społki za rok 2a19:2. Sprawozdania Zarząd,u z działalności Grupy Kapitałoiłej Spółki za rak 2019.,3. Jednostkowego Sprawozdania finanso\^/ego Spółki za rókzakonczony 31 grudnia 2019 r.,Ą. Skonso|idowanego sprav,lozdania finansovriego Grupy Kapitałoinlej Śpółxi za rak zakończony
31 grudnia 2a19 r.

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4
RADY NADZORCZEJ

UNlMA 2000 SYSTEMY TELElNFoRMATYCZNĘ s.A.
z dnia 28 kwietnia 2a20 r,

w sPrawie uPowaznienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady
Nadzorczej oceny sprawozdaniaZarządu z działalnoŚci spółki pod firmą UNlMA 2000 Systemy

TeleinformatYczne S.A., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz
sPrawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2a19,

§7

Rada Nadzorcza SPÓłki upowaznia Przevlodniczącego Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa pietronia,
do PodPisania w tmieniu Rady Nadzorczej dokonanej-przez ńia -,, trybie przepisów § 70 ust, 1 pkt 14i§ 71 ust. 1 Pki 12rozPorządzenia lrlinistra Finansóiy zdnia29 marca 2018'r. ws"prawie informacji
biezącYch i okresowYch Przekazytvanych przez emitentów papieróinl wańościowych oraz warunków
uznawania za rór,ł;notłrazne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskiln - oceny,

1. Spraivozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019:2, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok2a19,,3. Jednostkowsgo sprawozdania finansowego Spółki za rókzakończony 31 grudnia 2Q19 r,,4, Skonsolidowanego sPraiłozdania finansowego Grupy Kapitałornlej Śpółkiza rok zakończony
31 grudnia 2a19 r.

Uchwała wchodzi w zycie z chwi|ą jej powziecia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej UNlMA 2000 S.A.

§2

W
(Zbigniew Pietroń)


