
 
 

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. 

 

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem dotyczącą 

sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego 

za 2020 rok 

 

Rada Nadzorcza BBI Development S.A. zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 
treścią § 70 ust. 1 pkt. 14 i § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny: 

1. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, 

2. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A. za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2020 roku, 

3. Sprawozdania Zarządu BBI Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. 
w 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu BBI Development S.A.  z działalności BBI 
Development S.A., 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. 

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści powyżej wskazanych sprawozdań 
przedstawionych przez Zarząd BBI Development S.A., sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z 
badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz rekomendacji Komitetu 
Audytu Rady Nadzorczej. 

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Grant Thornton 
Polska Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do 
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A. i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. 

Według opinii wydanej przez niezależnego biegłego rewidenta, zarówno jednostkowe, jak i 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe BBI Development S.A. oraz Grupy Kapitałowej BBI 
Development S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 
grudnia 2020 roku, finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
zakończony tego dnia i zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. Ponadto jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne, 



we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
stanem faktycznym. 

Ponadto, w sprawozdaniu z badania niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu BBI 
Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w 2020 rok sporządzone 
łącznie ze sprawozdaniem Zarządu BBI Development S.A. z działalności, we wszystkich istotnych 
aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z 
informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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