Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r.
(Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Oświadczenia Zarządu Spółki

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 dnia 28 lutego 2009 r.) niżej podpisani
oświadczają, że:
\

wedle ich najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 i dane porównywalne za rok
2013 sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy;

\

sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Atende za rok 2014 zawiera prawdziwy i rzetelny obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk;

\

przy sporządzeniu załączonego sprawozdania finansowego przyjęte zostały zasady rachunkowości, które stosowane
były w sposób ciągły;

\

przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka oraz jej podmioty zależne
będą kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz nie zamierzają ani nie muszą
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu;

\

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2014, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli
rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz raportu z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
krajowego normami zawodowymi.
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