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POLITYKA  

ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMĄ AUDYTORSKĄ 

ORAZ PRZEZ CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ DOZWOLONYCH USŁUG NIE 
BĘDĄCYCH BADANIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

W SPÓŁCE ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

1. Niniejsza polityka określa obowiązujące w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dalej: „Spółka”) zasady świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 
badanie sprawozdań finansowych Spółki, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską 

oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem 
sprawozdania finansowego. 

2. Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (dalej: „Ustawa”). 

3. Na rzecz Spółki świadczone są przez firmy audytorskie usługi, przedmiotem których jest 
badanie sprawozdań finansowych Spółki. 

4. Firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdań finansowych Spółki, którego 

obowiązek wynika z przepisów prawa, ani żaden z podmiotów powiązanych z tą firmą 
audytorską lub członków sieci, do której należy ta firma audytorska nie mogą świadczyć 

bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki jakichkolwiek usług zabronionych, określonych 
w art. 136 ust. 1 Ustawy, w następujących okresach: 

a. w okresie od rozpoczęcia badania danego okresu sprawozdawczego do wydania 
sprawozdania z badania oraz 

b. w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a) 

w odniesieniu do usług prawnych obejmujących udzielanie ogólnych porad prawnych, 
negocjowanie w imieniu Spółki i występowanie w charakterze rzecznika w ramach 

rozstrzygania sporu. 

5. Usługami dozwolonymi, które mogą być świadczone przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie w Spółce, jej podmiot powiązany bądź członka sieci do której należy dana firma są: 

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

b. usługi wydawania listów poświadczających – wykonywane w związku z prospektem 
emisyjnym Spółki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych 

i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur; 

c. usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub 

wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Spółki; 

d. 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; 

e. weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 

f. potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy 

informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską 
sprawozdań finansowych; 
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g. usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, 

zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

h. usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe 

i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących 
adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń; 

i. poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych 

dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub 
właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom 

w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków; 

- dalej łącznie zwane „Usługami”. 

6. Świadczenie Usług możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, 
po przeprowadzeniu, przez powołany w Spółce komitet audytu, oceny zagrożeń i zabezpieczeń 

niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy. 

7. W przypadku świadczenia przez firmę audytorską Usług, powołany w Spółce komitet audytu 
kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej wykonujących 

takie usługi oraz powinien wyrazić zgodę na świadczenie takich usług. 

8. Świadczenie Usług powinno się odbywać zgodnie z wymogami niezależności określonymi 

odpowiednio dla takich usług na zasadach etyki zawodowej oraz standardach wykonywania 

takich usług. 

 


