
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
 

Firmy HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 40-486 Katowice, ul. Kolista 25, Polska (zwaną dalej "Spółką“) 

 

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 4 członków: 

● Ivan Novotný 
● Luděk Svoboda 
● Michał Brzemia 
● Robert Kubica 

 

Wyniki oceny Rady Nadzorczej ze sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 zgodnie art. 382                
§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanego dalej “KSH”) 

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 KSH rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z                
działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019. Sprawozdanie Zarządu Spółki (w zakresie, w                
jakim Rada Nadzorcza może ocenić wg pełnionej przez siebie funkcji i uprawnień, które posiada w Spółce)                
odpowiada faktom, a informacje w nim zawarte są prawidłowe, kompletne i prawdziwe. Informacje o              
działalności finansowej Spółki za miniony rok obrotowy są zgodne z przepisami o rachunkowości oraz innymi               
dokumentami księgowymi czy finansowymi i odzwierciedlają stan faktyczny.  

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki nie ma zastrzeżeń co do przygotowanego przez Zarząd               
sprawozdania z działalności Spółki w roku 2019 i zgodnie z art. 382 § 3 wydaje pozytywną ocenę z                  
przedstawionego sprawozdania.  

 

Wyniki oceny Rady Nadzorczej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 z art. 382 § 3 KSH 

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2019 rok i jednocześnie              
przyjmuje do wiadomości, iż Spółka wykazała stratę w wysokości 359 982,88 zł. Rada Nadzorcza Spółki               
uważa, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zostało sporządzone zgodnie z przepisami o              
rachunkowości oraz innymi dokumentami księgowymi czy finansowymi oraz że odzwierciedla stan faktyczny.  

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki nie ma zastrzeżeń co do przygotowanego przez Zarząd               
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i zgodnie z art. 382 § 3 wydaje pozytywną ocenę z                 
przedstawionego sprawozdania.  

 

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wniosku o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2019  

Zarząd Spółki zasugerował, aby stratę Spółki w wysokości 359 982,88 zł pokryć z przyszłych zysków Spółki.  

Rada Nadzorcza Spółki oceniła propozycję Zarządu pozytywnie i zgadza się z nią  

 

Informacje o działalności Rady Nadzorcza w roku 2019 

W minionym roku obrotowym, tj. w 2019, Rada Nadzorcza spotykała się w miarę potrzeb i jednocześnie                
pozostawała w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki. Z uwagi na fakt, że Spółka powstała w maju                 
2019 r., aktywność Rady Nadzorczej dopiero się rozwija, jej działalność w roku 2019 koncentrowała się więc                
głównie na odpowiednim ukierunkowaniu działalności Spółki. 

Rada Nadzorcza była co miesiąc informowana przez Zarząd Spółki o transakcjach dokonywanych przez Spółkę              
(tj. o przychodach i wydatkach), o znaczących umowach zawieranych w relacjach B2B oraz o pozostałych               
istotnych kwestiach mających znaczenie dla Spółki. Podczas regularnych spotkań Zarządem, członkowie Rady            
Nadzorczej byli informowani przede wszystkim o procesach kontrolnych w Spółce, w tym głownie o procesach               
związanych z zarządzaniem majątkiem Spółki w celu jego ochrony. 

 

 

 

 



W Brnie, dnia 21.07.2020 

 

Ivan Novotný, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 

HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA  

  

 

 

Luděk Svoboda, Członek Rady Nadzorczej Spółki 

HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

Michał Brzemia, Członek Rady Nadzorczej Spółki 

HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

Robert Kubica, Członek Rady Nadzorczej Spółki 

HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA 
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