Rury stalowe
Kształtowniki zamknięte
rok założenia 1874

Powłoki izolacyjne

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zgodnie z art. 20 ust. 20.2 pkt 1 Statutu FERRUM S.A., oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych
postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy
dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich
weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów.
Jednocześnie na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A., zadaniem Komitetu
ds. Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie współpracy z podmiotem dokonującym czynności
rewizji finansowej, realizowane w szczególności poprzez:
1) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania
i odwołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności
rewizji finansowej,
2) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących zasad i warunków jego zatrudnienia,
3) monitorowanie pracy biegłych rewidentów,
4) monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, w szczególności w drodze
przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych
5) dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości opłat wnoszonych przez Spółkę oraz wymogów
regulacyjnych w tym zakresie,
6) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia
przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy
audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle,
7) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji Zarządu Spółki
na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu,
8) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług rewidenta zewnętrznego i wydawanie zaleceń
w sprawie wymaganych czynności,
9) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania
finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi
rewidentami Spółki.
Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A., Komitet jest uprawniony do
dostępu do informacji o programie prac rewidenta zewnętrznego oraz wszelkich sprawozdań z prowadzonych
przez niego prac a także innych kwestii wynikających z rewizji.
Poza powyższym nie zostały określone dodatkowe reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy.
Jednocześnie w Spółce przestrzegane są postanowienia art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym zgodnie z którym:
ust. 1 - Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce
zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.
ust. 2 - Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce, o której
mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat.
Mając powyższe na uwadze, regułą w FERRUM S.A. jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie
dłuższym niż 5 lat.

