OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU PBS Finanse S.A.
UL. MICKIEWICZA 29, 38-500 SANOK

Zgodnie z §89 ust.1 pkt.4 oraz §90 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku (Dz. U. 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe PBS Finanse S.A. za I półrocze 2016r. oraz
prezentowane w nim dane porównywalne za 2015 rok sporządzone zostały zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/ oraz Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej /MSSF/ oraz, że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik
finansowy. Ponadto oświadczam, że półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej
PBS Finanse S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Jerzy Biel - Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU PBS Finanse S.A.
UL. MICKIEWICZA 29, 38-500 SANOK

Zgodnie z §89 ust.1 pkt.5 oraz §90 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku (Dz. U. 33 poz.259) w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
I półrocze 2015r., został wybrany, zgodnie z przepisami prawa, przez Radę Nadzorczą
PBS Finanse S.A. w oparciu o § 12 ust.3 lit. e Statutu Spółki.
UHY ECA Audyt Spółka z o. o. Sp. k. w Krakowie oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego
sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Jerzy Biel - Prezes Zarządu

