PMPG POLSKIE MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Oświadczenie o zgodności

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki
PMPG Polskie Media S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz dane porównywalne sporządzone
zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej całkowity dochód.
Również Sprawozdanie z działalności PMPG Polskie Media S. A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

2.

Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd PMPG Polskie Media S.A. oświadcza, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, że podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli
rewidenci, dokonujący badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Zarząd ponadto oświadcza, że są
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Zarząd oświadcza, że emitent posiada politykę
w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez
firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
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