Warszawa, 27 kwietnia 2019 r.

OCENA
RADY NADZORCZEJ
REINO Capital S.A.
Niniejsza ocena dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. („Grupa
Kapitałowa”) i jednostkowego sprawozdania finansowego REINO Capital S.A. za 2018 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok w zakresie ich zgodności
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie § 70 ust. 1
pkt. 14) 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757) („Rozporządzenie”).
Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018
rok obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej).
Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz § 71 ust. 8
Rozporządzenia
Rada Nadzorcza REINO Capital S.A. („Spółka”) zapoznała się z:
- jednostkowym sprawozdaniem finansowym REINO Capital S.A. oraz skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za rok obrotowy 2018,
- sprawozdaniem Zarządu REINO Capital S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. w
roku obrotowym 2018 (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- opinią i raportem biegłego rewidenta B-Think Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018;
- opinią i raportem biegłego rewidenta B-Think Audit Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A.za rok obrotowy 2018;
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny, stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2018:
- jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. w szczególności:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz §
70 oraz § 71 Rozporządzenia;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018 zostało sporządzone we wszystkich istotnych
aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych
powyżej oraz efektów prac Rady Nadzorczej pełniącej funkcję komitetu audytu. Czynności te pozwalają

na stwierdzenie, iż wskazane dokumenty są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób
wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i grupy Kapitałowej REINO Capital S.A.
W związku z powyższym Rada nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy
Kapitałowej.
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