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POLITYKA ŚWIADCZENIA DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM  

PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE USTAWOWE SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

MEDICALGORITHMICS, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMĄ AUDYTORSKĄ ORAZ PRZEZ 

CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ  

przyjęte uchwałą nr 1 Komitetu Audytu Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 

 

Spółka Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) jest jednostką zainteresowania publicznego oraz jednostką dominującą 

w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa Kapitałowa”).  

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok 

obrotowy i za półrocze danego roku podlegają ustawowemu badaniu i przeglądowi przez firmę audytorską. 

W związku z powyższym, Komitet Audytu Spółki ustala następujące zasady świadczenia dozwolonych usług 

niebędących badaniem ustawowym sprawozdań finansowych Spółki („usługi dozwolone”) przez firmę 

audytorską przeprowadzającą takie badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka 

sieci firmy audytorskiej (dalej łącznie „audytor”), na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych.  

§ 1 

Katalog usług dozwolonych 

Katalog usług dozwolonych został określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W odniesieniu 

do Spółki oraz jednostek przez nią kontrolowanych są to: 

1) usługi: 

a. przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-

finansowej, o ile prowadzenie takich działań nie oddziaływuje na należyte wykonywanie usług 

badania i przeglądu; 

b. wydawania listów poświadczających 

- wykonywane w związku z prospektem emisyjnym (memorandum inwestycyjnym) Spółki, 

przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu 

uzgodnionych procedur; 

2) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników 

szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Spółki; 

3) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 

publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; 

4) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 

5) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji 

finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych; 

6) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz 

społecznej odpowiedzialności biznesu; 

7) badania dotyczące prognoz Spółki przeznaczonych do podawania do publicznej wiadomości, w tym w 

prospektach emisyjnych czy memorandach inwestycyjnych; 
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8) badania, sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, Rady 

Nadzorczej lub Akcjonariuszy Spółki, wykraczające poza zakres badania ustawowego sprawozdań 

finansowych Spółki i mające pomóc tym podmiotom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków; 

9) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów 

nadzoru, Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy Spółki, wykraczające poza zakres badania ustawowego 

sprawozdań finansowych Spółki i mające pomóc tym podmiotom w wypełnianiu ich ustawowych 

obowiązków. 

 

§ 2 

Zasady świadczenia usług dozwolonych 

1. Świadczenie usług dozwolonych przez audytora na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych 

odbywa się zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek 

interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

2. Świadczenie usług dozwolonych przez audytora na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych 

odbywa się również zgodnie z wymogami niezależności określonymi odpowiednio dla takich usług w 

zasadach etyki zawodowej oraz standardach wykonywania takich usług.  

3. Audytor może świadczyć usługi dozwolone na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych 

wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione interesem Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych, w 

szczególności gdy audytor, znając Spółkę i jej otoczenie, może zaoferować Spółce wysokiej jakości 

dozwolone usługi, świadczone z poszerzoną wiedzą o Spółce /Grupie, na konkurencyjnych warunkach.    

4. Świadczenie usług dozwolonych przez audytora na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych 

wymaga zgody Komitetu Audytu. Komitet Audytu podejmuje stosowną uchwałę na wniosek Zarządu lub 

Rady Nadzorczej. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Polityki Świadczeni Usług Dodatkowych będą miały zastosowanie po raz pierwszy 

do badań ustawowych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018 i przeglądu za półrocze 2018.  

2. Zmiana treści niniejszego dokumentu wymaga podjęcia uchwały przez Komitet Audytu Spółki.  

 


