
Raport bieżący nr 8/2018  

Data: 23.03.2018 roku 

Temat: podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o wyborze firmy audytorskiej  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 

23.03.2018r. Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. działając na podstawie par. 21 ust. 1 pkt i) 

Statutu Spółki oraz zgodnie z rekomendacją przestawioną przez Komitet Audytu, podjęła 

uchwałę o wyborze firmy audytorskiej – firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie  przy Al. Jana Pawła II 22 jako podmiotu 

uprawnionego do: 

• przeglądu skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Auto Partner 

S.A. za I półrocze 2018, 2019, 2020, 2021 roku, sporządzonego zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

• przeglądu skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 

Kapitałowej Auto Partner S.A. za I półrocze 2018, 2019, 2020, 2021 roku 

sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF),  

• badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Auto Partner S.A. za lata 

2018, 2019, 2020, 2021, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

• badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Auto Partner 

S.A. za lata 2018, 2019, 2020, 2021, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest wpisana na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową 

Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73.  

Emitent korzystał z usług w/w firmy audytorskiej w związku z przeglądem i badaniem 

sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2015, 2016, 2017. Nie zostały jednak naruszone 

zasady dotyczących rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta. Zgodnie 

z art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 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. Wskazany powyżej okres 5 lat 

w przypadku Auto Partner S.A liczy się od roku 2017 tj. od pierwszego roku obrotowego 

rozpoczynającego się po roku obrotowym, w którym akcje Spółki zostały dopuszczone do 



publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres 4 lat.  

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami 

zawodowymi. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 


