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Raport bieżący nr 07/2022 

 

Tytuł: Informacja o wyborze firmy audytorskiej 

 

Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego –17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

 

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”) informuje, że Rada 

Nadzorcza Spółki – jako podmiot uprawniony na podstawie  Statutu Spółki – podjęła w dniu  

dzisiejszym (tj. 28 kwietnia 2022 r.) uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej                                    

do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych za lata 2022-2024,                                

w następującym zakresie: 

 przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Amica Spółka 

Akcyjna” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, 

wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej „Amica” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2022 roku do  31 grudnia 

2022 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego „Amica Spółka 

Akcyjna” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku                    

i sporządzenia raportu z przeglądu; 

 przeprowadzenia przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2022 

roku do 30 czerwca 2022 roku i sporządzenia raportu z przeglądu; 

 przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Amica Spółka 

Akcyjna” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, 

wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej „Amica” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2023 roku do  31 grudnia 

2023 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego „Amica Spółka 

Akcyjna” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku                      

i sporządzenia raportu z przeglądu; 

 przeprowadzenia przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 

finansowego „Grupy Kapitałowej „Amica” sporządzonego za okres od 01 stycznia                        

2023 roku do 30 czerwca 2023 roku i sporządzenia raportu z przeglądu; 
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 przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Amica Spółka 

Akcyjna” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, 

wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej „Amica” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2024 roku do  31 grudnia 

2024 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego „Amica Spółka 

Akcyjna” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku                         

i sporządzenia raportu z przeglądu; 

 przeprowadzenia przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 

finansowego „Grupy Kapitałowej „Amica” sporządzonego za okres od 01 stycznia 2024 

roku do 30 czerwca 2024 roku i sporządzenia raportu z przeglądu. 

 

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka                                               

z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (spółki 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,                   

pod numerem KRS 0000750050), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,                                         

pod numerem 144.  

 

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki 

z rekomendacją Komitetu Audytu „Amica S.A.”, przygotowaną zgodnie z przepisami ustawy                                              

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznymi,                                                        

jak również  wewnętrznymi regulacjami Spółki.  

 

[Spółka korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą i adresem w Warszawie w zakresie 

badań sprawozdania finansowego „Amica S.A.” oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” sporządzonych za lata obrotowe 2020-2021]. 
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