
 

OŚWIADCZENIE I INFORMACJA ZARZĄDU ENERGI SA W SPRAWIE RZETELNOŚCI 

SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK 

Gdańsk, 14 kwietnia 2021 roku 

Zarząd Energi SA niniejszym oświadcza i informuje, że:  

(1) wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i 

jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Energa oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energa i Energi SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji Grupy Kapitałowej i Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;  

(2) KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego Energi SA za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2020 roku został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. 

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania ww. sprawozdania spełniali warunki do wydania 

bezstronnej i niezależnej opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi, 

(3) dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego było 

zgodne z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że: 

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia 

bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego 

rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 

c) 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. 

Podpisy Członków Zarządu Energi SA 

 

Jacek Goliński 

Prezes Zarządu Energi SA 

 

 

Marek Kasicki 

Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych  

 

 

Adrianna Sikorska 

Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji 

 

 

Dominik Wadecki 

Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych 

 

 

Iwona Waksmundzka-Olejniczak 

Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych 

 

 

 

Magdalena Kamińska 

Dyrektor Departamentu Finansów 

 


