DECLARAŢIE

În conformitate cu prevederile art. 63 alin (1) litera c) din Legea 24/2017, subsemnaţii,
Claudiu DOROŞ în calitate de Preşedinte Director general şi Mihaela MOLEAVIN în calitate
de Director financiar, responsabili cu întocmirea situaţiilor financiare consolidate
interimare simplificate ale Grupului EVERGENT Investments SA (Grupul) pentru perioada
de şase luni încheiată la 30 iunie 2022, declarăm următoarele:
a) Situaţiile financiare consolidate interimare simplificate au fost întocmite în
conformitate cu IAS 34 “Raportarea financiară interimară” și aplicând
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi
Investiţiilor Financiare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 39/ 2015;
b) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare interimare
consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
c) Grupul EVERGENT Investments SA îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
continuitate;
d) Nu avem cunoştinţă, la data prezentei declaraţii, despre alte informaţii,
evenimente, împrejurări care ar putea să altereze în mod semnificativ declaraţiile
de mai sus.
Confirmăm că Situaţiile financiare consolidate interimare simplificate, care sunt conforme
cu reglementările mai sus enumerate, oferă o imagine fidelă şi conformă cu
realitatea a poziţiei și performanței financiare ale Grupului (inclusiv a
activelor, obligaţiilor, poziției financiare, contului de profit şi pierdere ale
EVERGENT Investments SA și ale filialelor acestuia incluse în procesul de
consolidare) şi că Raportul Consiliului de administraţie cuprinde o analiză
corectă și completă a dezvoltării, poziției financiare şi performanţelor
Grupului, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice
activităţii desfăşurate.
Claudiu Doroş
Preşedinte Director general

Mihaela Moleavin
Director Financiar
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