
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 

z oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania 

finansowego IZOLACJI – JAROCIN S.A. w Jarocinie, 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.   Przedmiot oceny 

      Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających  

      artykułu 382 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. 

      Przedmiotem niniejszej oceny jest: 

      -   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki IZOLACJA – JAROCIN S.A. za 2020 rok. 

      -   Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2020 r. 

 

II.   Ocena sprawozdań Zarządu oraz Sprawozdania finansowego 

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności  IZOLACJI – JAROCIN S.A. 

        W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

        Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności IZOLACJI – 

JAROCIN S.A. za 2020 rok rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno – finansową i 

majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

        W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie 

Zarządu z działalności IZOLACJI – JAROCIN S.A.  w Jarocinie za 2020 rok. 

Ocena sprawozdania finansowego IZOLACJI – JAROCIN S.A.  

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

        Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za sporządzone na 

dzień 31  grudnia 2020 roku, składającego się z następujących elementów: 



 Bilansu sporządzonego na dzień  31.12.2020 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 18 361 411,65 zł. 

 Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01-31.12.2020 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 1 662 988,24 zł. 

 Rachunku przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie środków 

pieniężnych o kwotę 2 827 028,15 zł. 

 Zestawienia zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu 

zaproponowanego podziału zysku wynosi 13 604 962,47 tys zł. 

 Informacji dodatkowej. 

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe IZOLACJI – JAROCIN S.A. w 

Jarocinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 rok:  

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz 

jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych: 

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółką przepisami prawa oraz 

statutem Spółki; 

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe IZOLACJI – JAROCIN S.A.  

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone we wszystkich 

istotnych aspektach zgodnie ze Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest 

zgodne z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym. 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe 

IZOLACJI – JAROCIN S.A. w Jarocinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

Jarocin, 15 kwietnia 2021 r. 
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