
 

 

 

 
 

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły 

 

Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym, maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, 

przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą 

audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której 
należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. 

Na podstawie § 20 ust. 2 lit. g) Statutu Gobarto S.A. (dalej: „Spółka”) wybór biegłego rewidenta do 

badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych dokonywany jest  

w Spółce w oparciu o zasady wskazane w Polityce Gobarto S.A. w zakresie wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych oraz zgodnie z Procedurą Gobarto 
S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych, 
przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 5/18/10/2017 z dnia 18 października 2017 roku.   

Zakładają one w szczególności wybór podmiotu uprawnionego w drodze uchwały Rady Nadzorczej,  
na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Spółki wyrażonej z uwzględnieniem sprawozdania  

i wniosków Zarządu Spółki w zakresie oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie oraz 
uwzględnienie: 

a) zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej; 
b) możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług wymaganych przez Spółkę; 

c) kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych ze strony 

podmiotu uprawnionego do badania w prowadzeniu na rzecz Spółki i grupy kapitałowej prac 
audytowych (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych 

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych), oraz 
d) reputacji podmiotu uprawnionego do badania; 

e) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów minimalnych i maksymalnych okresów 
współpracy z podmiotem uprawnionym do badania oraz obowiązkowej rotacji kluczowego 

biegłego rewidenta. 
 

Dnia 23 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego 

do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022 oraz rok 2023 – PKF Consult 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wpisanej na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru 
Audytowego pod numerem 477.  

Podmiotem uprawnionym do badania wcześniejszych sprawozdań finansowych była spółka 
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 

 


