
Kartoszyno, dnia 9 maja 2019 r.    

 

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. DOTYCZĄCE OCENY 

SPRAWOZDAO  KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ KORPORACJA 

BUDOWLANA DOM ZA ROK 2018 

Rada Nadzorcza Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Rada Nadzorcza), po zapoznaniu się  

z wydanym dnia 8 maja 2019r. przez niezależnego biegłego rewidenta spółkę PROFIT-TAX AUDIT  

z siedzibą w Pruszczu Gdaoskim, ul. Przemysłowa 2, sprawozdaniem z badania rocznych sprawozdao 

finansowych Emitenta i Grupy kapitałowej oraz  zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 

pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego paostwem 

członkowskim, oświadcza, że dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Korporacja Budowlana 

 Dom S.A (dalej: „Emitent”):    

1) sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 

2018,   

2) sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018,   

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2018    

- dalej łącznie: „Sprawozdania”, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem 

faktycznym.   

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdania w istotnych 

aspektach odpowiadają wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego 

paostwem członkowskim, a zawarte w nich informacje są zgodne z informacjami zawartymi w 

zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom  za rok 

2018.   

Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno informacje 

niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 

Korporacja Budowlana Dom na dzieo 31 grudnia 2018 r., jak też są zgodne z księgami, dokumentami  

i ze stanem faktycznym.    

 

 


