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1. Przedmiot sprawozdania

Przedmiotem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE SE jest
przedstawienie wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2019 tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w skład którego wchodzą:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 90 tys zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 356 ty. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 861 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 80 tys. zł (osiemdziesiąt tysięcy
złotych)
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
- sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE za okres od dnia 01.01.2019 r. do
dnia 31.12.2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a firmą uprawnioną
do badania sprawozdań finansowych.
Wyboru firmy do badania dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/06/2019 z 28.06.2019r.
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 przeprowadziła Firma Audytorska
Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólka Kozdowska wpisany na listę
firm uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
pod numerem 3872.

Przedmiotem oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, było ustalenie czy przedstawione przez Zarząd
Spółki sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację
ekonomiczną Spółki. W szczególności przedmiotem oceny Rady było czy:
- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
-sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a
w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach, stosownie do wymogów ustawy o
rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
- sprawozdanie prezentuje dane, także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz
wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim,
- sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami
prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawia w sposób jasny i rzetelny sytuację
Spółki,
- informacje wynikające ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym.



Rada Nadzorcza na podstawie wiedzy wynikającej ze sprawowanego stałego nadzoru na
działalnością Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe w ocenie Rady Nadzorczej
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wynikającymi z
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach,
stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych, zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo i rzetelnie
prowadzonych ksiąg rachunkowych.
W zakresie formy i treści jest ono zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutu.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawierają istotne dla
oceny sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2019r. informacje i wskaźniki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta
odnośnie Sprawozdania Finansowego, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019
oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2019 na pokrycie strat z lat
ubiegłych.

2. Sytuacja gospodarcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2019r.

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku zaktualizował strategię rozwoju Spółki przekazując
taką informację do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2018 roku. Działalność Spółki
koncentruje się głównie w obszarze działalności finansowej. Zarząd poinformował wówczas, że
kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres działalności Spółki zamierza podjąć działania na
nowych polach.

Spółka w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki prowadzi działalność w zakresie
handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi. Emitent podjął działania w zakresie handlu
kryptowalutami.

Emitent wskazał, że w jego ocenie działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze
wpisuje się w profil Spółki oraz stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów
pozwalających na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważa szanse rynkowe dostępne
dla Emitenta jako Spółki Europejskiej związane z ponadnarodowym charakterem branży
kryptowalut.

Spółka zamierza kontynuować rozwój spółki w tym kierunku.

Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut jako obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium
rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych
inwestycji na tym rynku.

Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w
przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za
atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, będzie również prowadzić
dalszą działalność w tym zakresie.



W roku 2019 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

 przychody operacyjne netto w wysokości: 1728 tys. zł.
 zysk z działalności operacyjnej w wysokości: 354 tys. zł
 zysk netto w wysokości: 356 tys. zł
 Aktywa razem: złotych 90 tys. zł

3. Wnioski i rekomendacje dla Zwyczajnego Zgromadzenia.

Na podstawie sprawozdania biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Spółki za rok 2019,
Rada Nadzorcza zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowego spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE SE za rok 2019, a także rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie uchwały w powyższej sprawie oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
za rok 2019 tj. : Przeznaczenia zysku za rok 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki:
- zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2019,
-rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi z wykonywania
obowiązków w roku obrachunkowym 2019,

oraz stwierdza, że można przedstawić niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu
i rekomendować do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza przedkłada przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze
sprawozdaniem finansowym Spółki, sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem biegłego
rewidenta, ZwyczajnemuWalnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu rozpatrzenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Agnieszka Gujgo- Przewodnicząca Rady Nadzorczej…………………………………………………………...

2. Ina Patrowicz- Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej…………………………………………......

3.Kamil Konrad Koralewski- Sekretarz Rady Nadzorczej…………………………………………………...

4. Eliza Sylwia Studzińska- Członek Rady Nadzorczej……………………………………………………………

5. Damian Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej…………………………………………………......................


