
Załącznik nr 3 do Protokołu  

Z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Forever Entertainment S.A. w Gdyni 

z dnia …….. 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A.  

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 

01.01.2015 do 31.12.2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

Forever Entertainment S.A.  za rok 2015 oraz wniosku Zarządu 

dotyczącego pokrycia straty. 

 

I. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz rocznego sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2015, zgodnie, w którym suma bilansowa wyniosła 5.495.405,50 

PLN, strata Spółki wyniosła  459.928,92 PLN a rachunek przepływów pieniężnych 

wskazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 195.920,53 PLN oraz po 

zapoznaniu się z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta Gdańską Grupą Audytorów sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku z badania sprawozdania finansowego za rok 2015, opiniuje 

pozytywnie powyżej wskazane sprawozdania. 

II. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A., po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki o 

sposobie pokrycia straty poniesionej w 2015 roku w wysokości 459.928,92 PLN poprzez 

pokrycie jej w całości z zysków, które zostaną wypracowane przez Spółkę w przyszłych 

latach obrotowych opiniuje pozytywnie propozycję Zarządu Spółki. 

III. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A., po zapoznaniu się z projektami uchwał 

zaproponowanymi przez Zarząd do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 roku, a w szczególności z: 

 

 Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2015; 

 Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

od 1.01.2015 do 31.12.2015; 

 Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Forever Entertainment S.A. 

za rok obrotowy 2015; 

 Uchwałą w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015; 
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 Uchwałą w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki i Wiceprezesowi Zarządu 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015; 

 Uchwałą w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015; 

 Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki; 

 Uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki; 

 Uchwałą w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

 

pozytywnie je opiniuje. 

 

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 oraz §4 Kodeksu spółek 

handlowych oraz §28 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki. 

 

Gdynia, dnia ………. 

 

 

       ……………………………………………. 

       Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 


