OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
GAMES OPERATORS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMES OPERATORS S.A. ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2019 ROKU Z ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI ORAZ RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GAMES OPERATORS S.A. W ROKU OBROTOWYM 2019

Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe GAMES OPERATORS
S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową GAMES OPERATORS S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności GAMES OPERATORS S.A. za rok obrotowy
2019 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji GAMES OPERATORS S.A., w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, dnia 5 maja 2020 r.

Podpisy Członków Zarządu:

_____________________________
Bartłomiej Gajewski
Prezes Zarządu
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FINANSOWEGO GAMES OPERATORS S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31 GRUDNIA 2019
ROKU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 maja 2020 r. Zarząd Spółki informuje, że firma
audytorska 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem
3363, przeprowadzająca badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Games Operators S.A. za
rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa
uchwałą z dnia 20 grudnia 2019 roku, czyli zanim akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym i uzyskała ona status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z
2019 roku poz. 1421, z późn. zm.).
Ponadto Zarząd oświadcza, że:
1)

firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Games Operators S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31
grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,

2)

w Games Operators S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

3)

Games Operators S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na jej rzecz 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.

Warszawa, dnia 5 maja 2020 r.

Podpisy Członków Zarządu:

_____________________________
Bartłomiej Gajewski
Prezes Zarządu

