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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 
rok obrotowy 2013 

przyjete w toku posiedzenia rady nadzorczej 
w dniu 14 kwietnia 2014 r. 
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Sprawozdanie rady nadzorczej 
spotki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 

rok obrotowy 2013 

I. Informacje ogolne. 

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spalki Cyfrowe Centrum Serwisowe 
S.A. z siedzibq w Piasecznie. wpisanej do rejestru przedsipbiorcow Krajowego Rejestru 
Sqdowego pod numerem KRS 0000253995, posiadajqcej numer NIP: 951-19-78-674. 
posiadajqcej numer Regon 016321051, posiadajqcej numer GIOS E0002111WZBW. 
adres: ul. Pufawska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakfadowym w 
wysokoki 1.589.100 zfotych (kapital zakfadowy zostaf w cafoki wpfacony). 

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie rady nadzorczej : 

a) z wynikow oceny: 

(I) sprawozdania finansowego spolki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r.: 

(ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitafowej spalki za okres 
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

(iii) sprawozdania z dzialalnoki spoiki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

(iv) sprawozdania z dzialalnoki grupy kapitafowej spolki w roku obrotowym od dnia 1 
stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

zakresie ich zgodnoki z ks4gami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz 

(v) wniosku zarzqdu co do przeznaczenia (podziafu) zysku netto, wypracowanego w 
okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013, w kwocie 
9.248.461.40 zt (dziewipo milionow dwiekie czterdzieki osiem tys4cy czterysta 
szekdziesiqt jeden zlotych i czterdzieki groszy), 

b) z wfasnej dziafalnoki w roku obrotowym 2013. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. rada nadzorcza nadzorowala 
prace zarzqdu sp6fki dziafajacego w nastppujqcym skfadzie: 

Jerzy Maciej Zygmunt 
Aleksandra Kunka 
Robert Frqczek 

—prezes zarzqdu: 
—wiceprezes zarzqdu: 
—wiceprezes zarzqdu. 

II. Informacje o sktadzie rady nadzorczej w roku 2013. 

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
prowadzita dzialalnok w nastppujacym skfadzie: Aleksander Lesz (przewodniczqcy rady 
nadzorczej), Jerzy Kurczyna (zastppca przewodniczqcego rady nadzorczej), Jakub 
Zygmunt (sekretarz rady nadzorczej). Tomasz Jobda (czlonek rady nadzorczej), Hubert 
Maciqg (czlonek rady nadzorczej). 

Stosownie do treki obowiqzujacego statutu, skfad rady nadzorczej obejmuje 5 os6b, a 
czfonkowie rady nadzorczej powofywani sq na 3 lata wspolnej kadencji. 
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III. Informacje o dziatalno§ci rady nadzorczej w roku 2013. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spotek handlowych i postanowieniami statutu spotki rada 
nadzorcza wykonywata staly nadz6r nad dziatalnokia spolki we wszystkich jej 
przejawach. 

W celu wywiqzywania sib ze swoich zadah rada nadzorcza pozostawala w stalym 
kontakcie z zarzqdem spotki oraz odbywata posiedzenia. 

W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbyla tqcznie 5 posiedzeh. 

PoniZej zamieszczone zostaty daty poszczegolnych posiedzeh rady nadzorczej w roku 
obrotowym 2013: 

- 15 luty 2013 r., 

- 16 kwiecieh 2013 r.. 

- 15 maj 2013 r.. 

- 24 wrzesieh 2013 r., 

- 19 grudzien 2013 r. 

Nadto, rada nadzorcza podjla uchw* w trybie pisemnym . 

Przedmiotem dziatalnosci rady nadzorczej byla problematyka wynikajqca z postanowieh 
Kodeksu spotek handlowych. statutu, jak rowniet wynikajqca z bie2qcych potrzeb 
zwiqzanych z funkcjonowaniem spotki. 

W ramach swojej dziafalnoki rada nadzorcza w szczegolno§ci: 

a) analizowata informacje zarzqdu dotyczqce sytuacji operacyjnej spotki oraz 
osiqganych wynikow, 

b) rozpatrzyta i ocenifa sprawozdanie z dziatalno§ci spotki w roku obrotowym od dnia 1 
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdanie z dziatalnoki grupy 
kapitalowej spotki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 
2012 r., sprawozdanie finansowe spotki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 
31 grudnia 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitalowej spolki 
za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz ocenita wniosek 
zarzqdu dotyczqcy podzialu zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 
grudnia 2012 r.; 

c) dokonata wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitalowej spotki za rok 2012, 

d) dokonata wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania 
finansowego spotki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitalowej spolki za rok 2013. 

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spotki za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitalowej spotki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r., sprawozdania z dziatalnoci spotki w roku obrotowym od 
dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania z 
dziafalnosci grupy kapitalowej spotki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r. w zakresie ich zgodnoci z ksicgami i dokumentami oraz ze 
stanem faktycznym oraz wniosku zarzOu dotyczqcego przeznaczenia (podziatu) 
zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w 
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kwocie 9.248.461,40 zt (dziewice milionow dwieScie czterdzieSci osiem tysiccy 
czterysta szeSodziesiat jeden zlotych i czterdzieSci groszy). 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spofek handlowych. po zapoznaniu sib z: 

a) sprawozdaniem finansowym spofki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r.; 

b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitafowej spofki za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.: 

c) sprawozdaniem z dzialalnoki spofki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r.: 

d) sprawozdaniem z dziafalnoki grupy kapitafowej spbfki w roku obrotowym od 1 
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.: 

e) wnioskiem zarzqdu dotyczacym podzialu zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w wysokoki 9.248.461.40 zf (dziewia 
milionow dwiekie czterdzieki osiem tysicy czterysta sze§adziesiqt jeden zlotych i 
czterdzieki groszy): 

f) opiniq i raportem biegfego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spofki za 
rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.. ktore przeprowadzone 
zostafo przez podmiot uprawniony do badania — C&R Auditors sp. z o.o.: 

g) opiniq i raportem bieglego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitafowej spofki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r., ktore przeprowadzone zostafo przez podmiot uprawniony do badania 
— C&R Auditors sp. z o.o.; 

rada nadzorcza dokonafa pozytywnej oceny dokumentow, o ktorych mowa w punktach 
a), b), c), d) i e), w pefni akceptujqc powofane dokumenty. 

Rada nadzorcza ocenila, ze powofane sprawozdanie finansowe spofki i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe grupy kapitafowej spofki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r., sporzqdzone zostafy we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z 
zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoki. W ocenie 
rady nadzorczej przedstawiajq one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla 
oceny sytuacji majqtkowej oraz finansowej spbfki i grupy kapitafowej spofki za okres od 1 
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

Nadto rada nadzorcza ocenifa, ze informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoki 
spofki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz informacje 
zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoki grupy kapitafowej spofki w roku obrotowym od 1 
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sq zgodne informacjami zawartymi w zbadanym 
sprawozdaniu finansowym. 

Reasumujqc. rada nadzorcza stwierdza. ze w/w dokumenty sporzqdzone zostaiy 
rzetelnie, prawidlowo. sq zgodne z ksigygami, dokumentami i znanym radzie nadzorczej 
stanem faktycznym. 

Nadto. wykonujac dyspozycjp art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spolek handlowych, rada 
nadzorcza po zapoznaniu sib z informacjami zaprezentowanymi w powofanych: 
sprawozdaniu finansowym spofki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy 
kapitafowej spofki, sprawozdaniu z dzialalnoki spofki. sprawozdaniu z dzialalnoki grupy 
kapitafowej spofki, opiniach i raportach bieglego rewidenta. ocenia jako prawidfowy i 
sfuszny wniosek zarzqdu. dotyczqcy przeznaczenia (podziaiu) zysku netto za rok 
obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013  r.,  zgodnie z ktorego trekia4  
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zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spOfki za rok 2013 w kwocie 
9.248.461,40 zl (dziewi6 milionow dwiekie czterdzieki osiem tysicy czterysta 
szekdziesiqt jeden zfotych i czterdzieki groszy), w kt6rym zarzqd proponuje aby: 

- na wyp#ate dywidendy przeznaczy6 kwote 5.561.850 z# (pie milionOw pieset 
szekdziesigt jeden tysicy osiemset p*dziesigt zfotych). to jest 0.35 z# (trzydzieki 
pies groszy) na jedna akcj, 

- na kapital zapasowy przeznaczy6 kwote pozostalq po wyplacie dywidendy 

przy czym rada nadzorcza, przychyla sie do propozycji zarzadu. aby jako dzieh 
dywidendy wskazae dzien 27 maja 2014 r., a jako dzieh wyptaty dywidendy — 10 czerwca 
2014 r. 

V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia. 

Rada nadzorcza zwraca sie do zwyczajnego walnego zgromadzenia spolki Cyfrowe 
Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spolki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 
r. do 31 grudnia 2013 r.: 

b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitalowej spolki 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.: 

c) zatwierdzenie sprawozdania z dziaialnoki spotki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 
r. do 31 grudnia 2013 r.; 

d) zatwierdzenie sprawozdania z dzialalnoki grupy kapitalowej spolki za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.; 

e) dokonanie podzialu zysku netto spolki wykazanego w sprawozdaniu finansowym 
spolki za rok obrotowy 2013, w kwocie 9.248.461,40 z# (dziewie6 milionow dwiekie 
czterdzieki osiem tysicy czterysta szekdziesiat jeden zlotych i czterdzieki groszy) 
w ten sposob. aby przeznaczony on zostal: 

- na wyp#ate dywidendy w kwocie 5.561.850 z# (pio milionow p*set szekdziesigt 
jeden tysicy osiemset picedziesiqt zlotych), to jest 0.35 zt (trzydzieki pies groszy) 
na jednq akcjc, 

na kapital zapasowy w kwocie pozostatej po wyptacie dywidendy 

przy czym rada nadzorcza, przychyla sie do propozycji zarzadu, aby jako dzieh 
dywidendy wskaza6 dzieh 27 maja 2014 r., a jako dzieh wypiaty dywidendy — 10 
czerwca 2014 r. 

Piaseczno, dnia 14 kwietni42014 r 

Podpisy obecnych czlonkow rdy nadzorczej: 

Hubert Maciag — cztonek Tomasz Jobda — cztonek 5 
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