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Oświadczenie Zarządu Anwim S.A. dotyczące 

rzetelności i zgodności z prawem sprawozdań finansowych 

 

 

Zarząd Anwim S.A. („Spółka”) oświadcza wedle najlepszej wiedzy, że: 

 

• Sprawozdanie Finansowe Anwim S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 

2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i 

jasny sytuację majątkową i finansową Anwim S.A. oraz jej wynik finansowy. 

• Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Anwim S.A. za 

okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. sporządzone zostało zgodnie z 

zobowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej 

Anwim S.A. oraz jej wynik finansowy. 

• Sprawozdanie z działalności Spółki  za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 

2021 r. oraz Sprawozdanie  z działalności Grupy Kapitałowej Anwim za okres od 

1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. zawierają prawdziwy obraz rozwoju i 

osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyka. Opis wydarzeń ukazuje ich wpływ na wyniki ekonomiczne, uzyskiwane 

przez Spółkę i Grupę. 
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Oświadczenie Zarządu Anwim S.A. dotyczące wyboru i procedury wy-

boru firmy audytorskiej 

 

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Anwim S.A. oświadcza, że: 

 

• firma audytorska przeprowadzająca badania Sprawozdania Finansowego Anwim 

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz Skonsolidowanego Spra-

wozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Anwim za okres od 1 stycznia 2021 

do 31 grudnia 2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym doty-

czącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, 

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali wa-

runki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 

rocznych sprawozdań finansowych zgodnie zobowiązującymi przepisami, stan-

dardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 
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