
Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych 

 

W związku z zasadą I.Z.1.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”Zarząd 

Spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 

zgodnie z par 20 ust 2 e) Statutu Spółki wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i 

przeglądu sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada 

Nadzorcza dokonuje wyboru, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu Unimot S.A. 

Komitet Audytu uchwalił politykę i procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do 

przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w związku z przepisami ustawy z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1089) (dalej jako „Ustawa o biegłych rewidentach”).  

Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji dla Rady Nadzorczej uwzględnia 

obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Ustawę o biegłych rewidentach oraz kieruje się 

wytycznymi dotyczącymi wyboru audytora zawartymi w polityce dotyczącej wyboru firmy 

audytorskiej.   

Wytyczne uwzględniają m.in. 

• możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług w odniesieniu do badania 

ustawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1) Ustawy o biegłych rewidentach i 

spełnienie wszelkich wymogów zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach; 

• dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań jednostek o 

podobnym do Unimot S.A. profilu działalności i badaniu ustawowym jednostek 

zainteresowania publicznego; 

• cenę zaproponowaną przez firmę audytorską; 

• renomę firmy audytorskiej, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kluczowego 

biegłego rewidenta 

• potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej do Badania ustawowego na etapie 

Procedury jej wyboru, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach. 

 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. dokonała wyboru Deloitte Polska 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

pod numerem 73 do: 

1. przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 

2019, 



2. przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółki za lata 2017 – 2019, 

3. badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2019, 

4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2019. 

 

 

 


