
Ocena Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. dotycząca sprawozdania z 

działalności spółki Vivid Games S.A. i sprawozdania finansowego w 

zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem 

faktycznym 

 

§1 

Rady  Nadzorczej Vivid Games  S.A. dokonuje oceny dotyczącej  sprawozdania z 

działalności Spółki  Vivid Games S.A. oraz  jej jednostkowego  sprawozdania 

finansowego w  zakresie  ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem 

faktycznym.  

§2 

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 (Dz.U. 2018 poz. 757) oraz Art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037), Rada Nadzorcza Vivid 

Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, stwierdziła co następuje:   

1.  Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Spółki Vivid 

Games S.A. oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony w 

dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.   

2.  Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności 

Spółki Vivid Games  S.A.  oraz  jednostkowego  sprawozdania  finansowego  za  rok  

obrotowy  zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie:   

a.  analizy  treści  sprawozdania  z  działalności  Spółki  Vivid  Games  S.A.  oraz  

jednostkowego  sprawozdania  finansowego  za  rok  obrotowy  zakończony  31 grudnia 

2021, przedłożonych przez Zarząd Spółki,  

b.  analizy  sprawozdania  z  badania  jednostkowego  sprawozdania  finansowego  

przygotowanego  przez  UHY  ECA  Audyt  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp.k. z siedzibą w Krakowie   



c.  informacji  Komitetu  Audytu  o  przebiegu  badania  w  tym  rzetelności  

sprawozdawczości  finansowej  w  Spółce  Vivid  Games  S.A.  oraz  ustaleniach  Komitetu 

Audytu z Biegłym Rewidentem  

d.  bieżącej  informacji  od  Komitetu  Audytu  odnośnie  funkcjonowania  kontroli  

wewnętrznej i audytu wewnętrznego  

e.  wyjaśnień otrzymywanych przez Komitet Audytu oraz Radę Nadzorczą co do  

procesów finansowo księgowych oraz zawieranych transakcji udzielanych przez  Zarząd 

Spółki w trakcie roku obrotowego  

f.  comiesięcznych informacji finansowych i projektowych dostarczanych Radzie  

Nadzorczej przez Zarząd Spółki  

3.  Analiza powyższych dokumentów i informacji pozwoliła na przyjęcie 

pozytywnej oceny z  uwagi  na  to,  że  wszystkie  podmioty  i  organy  zaangażowane  w  

sprawozdawczość Spółki w sposób rzetelny i nie budzący wątpliwości wypełniły 

obowiązki związane ze sprawozdawczością, zaś treść przedłożonych Radzie 

dokumentów i informacji jest w ocenie Rady zgodna ze stanem faktycznym i 

dokumentacją Spółki.  

  

 

 

Z upoważnienia Rady Nadzorczej   

  

  

Remigiusz Kościelny   

Przewodniczący Rady Nadzorczej  

  

 


