
 

 

                                                                                                           Bydgoszcz, dnia 14.08.2020r. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMLETNOŚCI SPORZĄDZENIA  

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019. 

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, 

roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 

z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali 

międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, 

w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

              Prezes Biomass Energy Project S.A. Jerzy Drożniewski 

              Wiceprezes Biomass Energy Project S.A. Krzysztof Arkuszewski 

 

 

 

                                       Bydgoszcz, dnia 14.08.2020r. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA  

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ZA 2019 ROK  

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.  na podstawie §5 pkt 6.1. pkt.6  Załącznika nr 3 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect" oświadcza, 

że dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego 

sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku zgodnie 

z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz 

ze wskazaniem, że 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. 

 

                   Prezes Biomass Energy Project S.A. Jerzy Drożniewski 

                   Wiceprezes Biomass Energy Project S.A. Krzysztof Arkuszewski 



                                                                                                           

                                                                                                                   Bydgoszcz, dnia 14.08.2020r. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMLETNOŚCI SPORZĄDZENIA  

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019. 

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, 

roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 

z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz  

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy  

kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej  

emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych  

ryzyk i zagrożeń. 

 

              Prezes Biomass Energy Project S.A. Jerzy Drożniewski 

              Wiceprezes Biomass Energy Project S.A. Krzysztof Arkuszewski 

 

 

 

                                                                                                                   Bydgoszcz, dnia 14.08.2020r. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA  

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ZA 2019r.  

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.  na podstawie §5 pkt 7.1. pkt.6  Załącznika nr 3 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect" oświadcza, 

że dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku zgodnie 

z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz 

ze wskazaniem, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 

spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

                   Prezes Biomass Energy Project S.A. Jerzy Drożniewski 

                   Wiceprezes Biomass Energy Project S.A. Krzysztof Arkuszewski 

 


