
 

 

 

 

 

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

 

 

W związku z wprowadzeniem (na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku) „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW 2016”, w odniesieniu do Zasady I.Z.1.11., Zarząd LPP SA informuje, że w Spółce 

nie obowiązuje odrębna, sformalizowana reguła dotycząca zmienienia podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych.  

Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółki wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych LPP SA należy do kompetencji Rady Nadzorczej LPP SA. 

W aktach prawa wewnętrznego Spółki brak jest innych zapisów wprowadzających szczegółowe reguły 

zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

W konsekwencji powyższego, rotacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

odbywa się na zasadach wynikających wprost z przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Zgodnie z art. 134 ww. ustawy: 

- 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. 

- kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce 

zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. 

- kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 

3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego. 

 

W 2017 roku Rada Nadzorcza LPP SA działająca na podstawie § 35 Statutu Spółki oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. 

spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

pod nr 130 jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za rok 

2017. We wcześniejszych latach LPP SA nie korzystała z usług wybranego podmiotu. 

W 2018 roku Rada Nadzorcza LPP SA podjęła uchwały o ponownym wyborze firmy Ernst & Young 

Audyt Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę Krajowej Rady 



Biegłych Rewidentów pod nr 130 jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań 

finansowych Spółki za: 2018 rok oraz trzy kolejne lata obrotowe w okresie od 01.01.2019 roku do 

31.01.2022 roku. 


