REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU

I. Oświadczenie w sprawie misji
Podstawowym celem Komitetu Audytu ("Komitet") jest:
(A) współdziałanie z Zarządem Grupy KĘTY S.A.(„Zarząd”) w celu zapewnienia spójności
sprawozdań finansowych Grupy KĘTY S.A. („Spółka”), zgodności z aktualnie
obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi, niezaleŜnością opinii audytorskich
oraz przeprowadzeniem wewnętrznego audytu w Spółce, oraz
(B) przygotowanie sprawozdania Komitetu, które będzie dołączone do corocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. („Rada Nadzorcza”)
prezentowanego Walnemu Zgromadzeniu Grupy KĘTY S.A. („Walne Zgromadzenie”)

II. Członkostwo
Komitet składa się z co najmniej dwóch członków, a dokładna ich liczba jest określana co
roku przez Radę Nadzorczą .
1. Członkowie Komitetu powinni spełniać wymagania odnośnie niezaleŜności określone w
zasadach Corporate Governance spółek publicznych na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
2. Członkowie Komitetu są powoływani w drodze uchwały Rady Nadzorczej spośród jej
członków i wypełniają swą funkcję aŜ do chwili przyjęcia rezygnacji lub odwołania w
trybie przyjętym dla powołania.

III. Zakres uprawnień i umocowania.
1. Funkcja Komitetu nie polega na zastępowaniu Zarządu Spółki, audytorów wewnętrznych i
zewnętrznych, ale na zbiorowym wykonywaniu czynności nadzoru w zakresie
powierzonym przez Radę Nadzorczą.
2. Obowiązkiem Zarządu Spółki jest sporządzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz
stworzenie i stosowanie odpowiednich systemów rachunkowości wewnętrznej i kontroli
finansowej, a odpowiedzialność audytorów wewnętrznych i zewnętrznych polega na
dokonaniu przeglądu i w razie potrzeby przeprowadzeniu badania tych sprawozdań
finansowych oraz reguł i procedur kontroli wewnętrznej.
3. Podczas wypełniania czynności nadzorczych, Komitet nie ma prawa wykraczać poza
granice kompetencji przyznanych Radzie Nadzorczej i oddelegowanych do sprawowania
czynności Rady Nadzorczej w tej formie.
IV. Wzajemne stosunki z audytorami
1. Komitet odpowiada za utrzymanie kontaktów audytora z Radą Nadzorczą, nadzór i ocenę
pracy zewnętrznych audytorów Spółki. Zewnętrzni audytorzy Spółki współpracują
bezpośrednio z Komitetem.

2. Komitet będzie dokonywać przeglądu i wstępnej akceptacji (a) usług audytorskich oraz
(b) usług pozaaudytorskich, które są świadczone na rzecz Spółki przez jej audytorów
zewnętrznych (włącznie z opłatami).
3. Komitet jest uprawniony:
(a)

otrzymywać od audytorów zewnętrznych, co najmniej raz do roku, informacje
na piśmie dotyczące wszelkich istotnych zagadnień podniesionych podczas
przeglądu lub badania sprawozdań finansowych spółki lub grupy kapitałowej
oraz (w celu dokonania oceny niezaleŜności audytorów zewnętrznych),
sprawdzać wszelkie związki występujące pomiędzy audytorami zewnętrznymi
a Spółka, oraz

(b)

badać związki lub usługi, które mogą wpływać na obiektywność i niezaleŜność
audytorów zewnętrznych.

4.

Po dokonaniu przeglądu powyŜszego sprawozdania i pracy audytorów zewnętrznych
w ciągu całego roku, Komitet dokona oceny kwalifikacji audytorów zewnętrznych,
wydajności ich pracy oraz niezaleŜności.

5.

Ocena, o której mowa w pkt 4 będzie zawierać przegląd i opinie na temat głównych
partnerów audytorów zewnętrznych.

6.

Podczas dokonywania oceny, o której mowa w pkt 4 Komitet moŜe uwzględnić
opinie Zarządu i audytorów wewnętrznych Spółki (lub innych osób odpowiedzialnych za
wypełnianie funkcji audytu wewnętrznego), oraz podejmie odpowiednie działania w
odpowiedzi na raport audytorów zewnętrznych oraz opinie wyraŜone przez osoby i
instytucje, z którymi Komitet dokonuje konsultacji w celu uzyskania pewności o
niezaleŜności, wiarygodności i rzetelności audytorów zewnętrznych.

7.

Komitet powinien ponadto rozwaŜyć, czy w związku z koniecznością zapewnienia
stałej i nieprzerwanej niezaleŜności audytorów zewnętrznych, powinno dokonywać się
regularnych zmian głównych partnerów przeprowadzających audyt (oprócz wymagań
zawartych w przepisach prawa i odpowiednich uregulowaniach).

8.

Komitet ocenia i monitoruje przejrzystość zasad dotyczących wynajmowania
pracowników i byłych pracowników audytorów zewnętrznych przez Spółkę.

9.

Komitet będzie dokonywać przeglądu i dyskutować z Zarządem i audytorami
zewnętrznymi wydajność i skuteczność funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce.
V. Proces sprawozdawczości finansowej i sprawozdania finansowe

1.

Komitet będzie odbywać spotkania, w tym z Zarządem i z audytorami zewnętrznymi
Spółki.

2.

Komitet będzie dokonywać przeglądu i dyskutować z Zarządem i audytorami
zewnętrznymi przed opublikowaniem półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych
kwestie:
(a) przebadanych sprawozdań finansowych, które mają być zamieszczone w Raporcie
Półrocznym i Rocznym,
(b) procedur i zasad kontroli ujawniania informacji przez Spółkę(włącznie z wszelkimi
istotnymi brakami kontroli wewnętrznej lub wymiernymi wadami oraz wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w związku w świetle istotnych braków i wymiernych wad
kontroli) i
(c) wszelkich przypadków oszustw i naduŜyć , a odnoszących się do Zarządu lub innych
pracowników odgrywających istotną rolę w procesie kontroli wewnętrznej w Spółce.

3. Komitet będzie otrzymywać w odpowiednim czasie od audytorów zewnętrznych Spółki,
informacje dotyczące:

(a) głównych zagadnień związanych ze stosowaniem zasad rachunkowości i prezentacji
sprawozdań finansowych, włączając w to krytyczne zagadnienia polityki i praktyki
rachunkowości oraz wszelkich zmian odnośnie wyboru i stosowania zasad
rachunkowości;
(b) wszelkich istotnych zagadnień sprawozdawczości finansowej i wydanych opinii,
włącznie z wszystkimi krytycznymi szacunkami i alternatywnym sposobem
traktowania informacji finansowej w ramach powszechnie akceptowanych
standardów rachunkowości, które zostały przedyskutowane z Zarządem Spółki,
pochodne moŜliwości zastosowania tego typu alternatywnych estymacji lub
sposobów podejścia do zagadnienia, oraz estymacje i podejścia preferowanego przez
audytorów;
(c) wpływu na sprawozdania finansowe inicjatyw ustawodawczych lub teŜ odnoszących
się do zagadnień rachunkowości, jak równieŜ transakcji pozabilansowych; i
(d) wszelkich istotnych pism pomiędzy audytorami a Zarządem
4. Komitet dokona wspólnie z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi przeglądu
wszelkich problemów lub trudności dotyczących audytu, (wraz z wszelkimi
ograniczeniami zakresu działania niezaleŜnych audytorów lub teŜ dostępu do wymaganej
informacji, oraz wszelkich istotnych sytuacji braku porozumienia z Zarządem, a takŜe
reakcji Zarządu). Zadaniem Komitetu jest pomoc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy
Zarządem Spółki, a audytorami zewnętrznymi jeŜeli chodzi o sprawozdawczość
finansową.
5. Komitet dokona wspólnie z audytorem zewnętrznym przeglądu jego planów dotyczących
audytów przeprowadzanych w ciągu roku oraz stopnia koordynacji tych planów.
6. Komitet będzie przygotowywać sprawozdanie które zostanie uwzględnione w rocznym
sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
7. Komitet będzie okresowo dyskutować z Zarządem zagadnienia związane z rodzajami
informacji podlegających ujawnieniu oraz rodzajami prezentacji na temat wyników
finansowych Spółki zamieszczanych w prasie oraz pod kątem informacji przekazywanej
analitykom, oraz innego rodzaju informacji prezentowanych publicznie.
VI. Zarządzanie ryzykiem
1. Komitet będzie dyskutować z Zarządem, audytorami wewnętrznymi i audytorami
zewnętrznymi Spółki zasady polityki odnoszące się do oceny ryzyka i zarządzania
ryzykiem. Ta dyskusja powinna obejmować główne zagroŜenia finansowe Spółki oraz
działania podjęte przez Zarząd w celu monitoringu i kontroli tych zagroŜeń.
2. Komitet będzie uczestniczył w dokonywaniu przeglądu wydatków Spółki
VII. Zgodność z przepisami prawa, uregulowaniami korporacyjnymi Spółki i
kodeksem etycznym
Komitet wspólnie z radcą prawnym Spółki, audytorami wewnętrznymi oraz innymi
uprawnionymi osobami będzie dokonywać przeglądu zagadnień prawnych i
korporacyjnych, które mogą mieć istotny i wymierny wpływ na sprawozdania finansowe
Spółki, politykę zgodności zasad stosowanych w Spółce i procedur, oraz wszelkich
istotnych sprawozdań i dokumentów oraz korespondencji z instytucjami stanowiącymi
prawo lub z agencjami rządowymi.
VIII. Ocena wydajności
Komitet będzie co najmniej raz w roku dokonywać przeglądu swojej własnej wydajności i
ponownej oceny aktualności Statutu w sposób jaki uwaŜa za stosowny, oraz informować o

tej ocenie cały Zarząd, wraz z wszelkimi sugestiami dotyczącymi konieczności
wprowadzenia zmian, w celu dokonania przeglądu, przeprowadzenia dyskusji i akceptacji.

IX. Struktura i Działania
1. Wybrani przez Radę Nadzorczą członkowie Komitetu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komitetu.
2. Komitet będzie spotykać się osobiście lub teŜ obradować za pomocą technicznych
środków przekazu w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego
Komitetu.
3. Terminy posiedzeń, obrad prowadzonych w innej formie lub działań, które naleŜy
podjąć będą przedstawiane na piśmie i przyjmowane w wyniku jednomyślnej zgody,
jeŜeli zostanie to uznane za konieczne lub poŜądane przez Komitet lub jego
Przewodniczącego.
4. Przewodniczący, przy współudziale innych członków Komitetu będzie określać
porządek obrad i zakres zagadnień na posiedzenia lub prowadzone w innej formie
obrady Komitetu, a informacja o porządku i zakresie obrad będzie rozsyłana do
wszystkich członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
5. Kworum tworzy dwóch członków Komitetu, jeŜeli natomiast obecnych na posiedzeniu
lub uczestniczących w obradach prowadzonych w innej formie jest więcej niŜ dwóch
członków to uchwała większości tych członków podjęta podczas posiedzenia lub
obrad, na których występuje kworum będzie stanowić uchwałę Komitetu, a jeŜeli
obecni są tylko dwaj członkowie, to jednogłośne głosowanie tych dwóch członków
stanowi uchwałę Komitetu.
6. Komitet moŜe wystąpić z prośbą o uczestnictwo w jego posiedzeniu (obradach
prowadzonych w innej formie) Zarządu Spółki, lub teŜ innych osób, których
wyjaśnienia są potrzebne Komitetowi. Komitet moŜe w kaŜdej chwili wykluczyć ze
swych posiedzeń wszelkie osoby, jeŜeli uzna to za konieczne w celu zapewnienia
prawidłowego wypełnienia swych obowiązków.
7. Komitet będzie sporządzać protokoły oraz inne uzgodnione formy przejrzystego i
jednoznacznego zapisu przebiegu swoich posiedzeń lub obrad prowadzonych w innej
formie oraz na bieŜąco składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z tych posiedzeń lub
obrad wraz z informacją o działaniach Komitetu, podjętych ustaleniach, wnioskach i
zaleceniach, oraz o wszelkich innych sprawach wymaganych postanowieniami tego
Regulaminu, lub teŜ związanych z aktualnymi wymaganiami Rady Nadzorczej.
8. Komitet w formie uchwał przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej. Uchwały
Komitetu nie są wiąŜące dla Rady Nadzorczej.
X. Wynagrodzenie
Członkowie Komitetu nie otrzymują, bezpośrednio lub pośrednio, Ŝadnego dodatkowego
wynagrodzenia z tytułu pracy w Komitecie.

