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Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej Orphée i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz 
ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Orphée, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orphée 
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Orphée, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.  
 
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 
Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Orphée SA 
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Orphée SA, oraz że sprawozdanie z działalności Orphée SA 
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Orphée SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.  
 
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza, że podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych zostały wybrane 
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmioty te i biegli rewidenci dokonujący badań spełniali warunki do wydania 
bezstronnej i niezależnej opinii z badania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Orphée S.A. za 2017 
rok jest BDO Ltd. z siedzibą w Genewie, Route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine. 
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Orphée  za 2017 rok jest BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Postępu 12. 
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