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Firma audytorska:

Niezależność biegłego rewidenta /firmy audytorskiej 
(Art. 69. biegli rewid.)

Dotyczy również osóby blisko związanych 
oraz jednostek powiazanych

KBR AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 FA

Potwierdzenie niezależności

Nie wystąpiła korzyść finansowa z instrumentów finansowych (udziałów, 
papierów wartościowych, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów 
dłużnych oraz instrumentów pochodnych wyemitowanymi przez badaną 
jednostkę lub jednostkę powiazaną z badaną jednostką.
Nie wystąpił stosunek pracy, gospodarczy lub inny, który powoduje konflikt 
interesów.
Nie prowadzno ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowej lub sprawoz-
dań finansowych badanej jednostki.
Nie pełniono funkcji przedstawiciela prawnego (pełnomocnika), członka 
organów nadzorczych, zarządzającego, pracownika jednostki.
Nie brano udziału w procesie zarządzania lub podejmowania decyzji przez 
badaną jednostkę.
Nie otrzymano lub udzieleno pożyczki (poręczenia) stanowiącej istotną Nie otrzymano lub udzieleno pożyczki (poręczenia) stanowiącej istotną 
wartość dla pożyczkobiorcy oraz dla pożyczkodawcy.wartość dla pożyczkobiorcy oraz dla pożyczkodawcy.
Nie wystąpiły bliskie powiązanie gospodarcze z jednostką lub z jego kierow-
nictwem lub właścicielem posiadającym pakiet kontrolny w szczególności 
udział finansowy we wspólnym przedsięwzięciu, istotne powiązanie usług 
lub produktów z usługami lub produktami jednostki.
Nie uzyskano korzyści majątkowej lub osobistej obiektywnie uznanej za 
istotną.

Stosowne oswiadczenia o niezalezności zostaly podpisane

Wykonał Data

Wniosek:

Wymogi niezależności 
nie zostaly spelnione

Istnieją zagrożenia dla niezależno-
ści (zastosowano zabezpieczenia 

w celu ich zminimalizowania)

Wymogi niezależności zostaly 
spelnione, wszystkie stosowne 

oswiadczenia zostaly podpisane

Nazwa badanej jednostki Rok badany

http://www.grzegorzbondos.com
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