
 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia Zarządu PunkPirates S.A.  
 

 Oświadczenie Zarządu PunkPirates S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku 
 

 Oświadczenie Zarządu PunkPirates S.A. w sprawie firmy audytorskiej uprawnionej do przeglądu 
sprawozdań finansowych 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO 
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU 

Na podstawie 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. z  
2018 r, poz. 757) Zarząd PunkPirates S.A. oświadcza wedle najlepszej wiedzy, że: 
- śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PunkPirates za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 
2021 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową  PunkPirates („Spółka”) 
oraz jej wynik finansowy,  
- półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, w tym opis 
podstawowych rodzajów zagrożeń i ryzyka, 
 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ UPRAWNIONEJ DO BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, iż firma audytorska dokonująca przeglądu 
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 
30.06.2021 roku została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu 
wykonującego przegląd spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej.  

W dniu 10 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 6 
pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. wybrała spółkę Polscy Biegli Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako podmiot uprawniony do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 
2021 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz 2021. Spółka Polscy Biegli 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bema 87 lok.3U, 01-233, jest 
uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę firm audytorskich pod 
nr 4159 w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze 
zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego 
rewidenta.  

Spółka nie korzystała wcześniej z usług firmy Polscy Biegli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie. 

Spółka na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada udziałów/akcji w spółkach zależnych, w związku z tym nie tworzy 
grupy kapitałowej. Począwszy od sprawozdania rocznego za 2020 rok nie sporządza skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych. 
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Podpis wszystkich Członków Zarządu 

 

22.09.2021 r. Leszek Krajewski Prezes Zarządu  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

 
 
 
 

   

22.09.2021 r. Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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