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Data sporządzenia:   28.06.2018r.,  godz. 15:25 

Skrócona nazwa emitenta:  ATAL S.A. 

Temat: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań 
finansowych  

Podstawa prawna:    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
 
Treść raportu: 

Zarząd  ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 czerwca 
2018 roku, działając na podstawie §19 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami zawodowymi oraz przyjętą przez Spółkę Polityką i procedurą w zakresie wyboru firmy audytorskiej 
uprawnionej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych ATAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATAL S.A., 
uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, podjęła uchwały w sprawie wyboru firmy  audytorskiej, tj. spółki 
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (nr 
KIBR 4055), a mianowicie uchwałę nr 1 w przedmiocie wyboru wyżej wymienionej firmy audytorskiej do 
przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego ATAL S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 
czerwca 2018 r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 
do przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL 
S.A. za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz uchwałę nr 2 w przedmiocie wyboru tej firmy audytorskiej do 
badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. sporządzonego 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz do badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 
sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  
 
Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. obejmowały badanie 
sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2017, a także przegląd śródrocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego za I półrocze 2017 roku. Ponadto Spółka 
korzystała z usług Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z 
siedzibą w Poznaniu (nr KIBR 3654) w zakresie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Spółki 
za lata od roku 2014 do 2016, a także przeglądu śródrocznego jednostkowych sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych Spółki w poszczególnych latach od roku 2014 do 2016. 
 
Jednocześnie z uwagi na fakt, że zawarcie przez Spółkę umowy o badanie sprawozdań finansowych z Grant 
Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. nastąpi w ramach odnowienia umowy o badanie zawartej z tą firmą na mocy 
przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w konsekwencji czego, umowa 
ta nie będzie pierwszą umową o badanie sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 66 ust. 5 ustawy o 
rachunkowości, w zw. z art. 17 ust. 8 Rozporządzenia UE nr 537/2014 – zostanie ona zawarta przez Zarząd Spółki 
na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności, tj. na okres jednego roku.  
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