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Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu 

Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku 

 

 
Rada Nadzorcza spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z zasadami ładu 

korporacyjnego zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", 

przekazuje niniejszym do wiadomości akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. sprawozdanie  

z działalności Komitetu Audytu w rocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 

2018 roku. 

 

Uchwałą Rady Nadzorczej z 9 lipca 2015 roku w Radzie Nadzorczej został wyodrębniony 

Komitet Audytu. Od dnia 10 października 2017 roku Komitetu Audytu pracował w składzie 

Leszek Lechowski (Przewodniczący Komitetu), Michał Łotoszyński, Krzysztof Franciszek 

Przybył. W dniu 5 lipca 2018 roku uchwałą Rady Nadzorczej powołano nowy skład Komitetu:  

  

- Leszek Lechowski – Przewodniczący Komitetu Audytu 

- Michał Łotoszyński – Członek Komitetu Audytu 

- Jolanta Grus – Członek Komitetu Audytu 

Osoby te pełniły swoje funkcje do końca okresu sprawozdawczego. 

 

 

Komitet Audytu Arcus S.A. działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

Arcus S.A. przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 27 października 2016 roku. 

  

 

W roku 2018 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia i zajmował się w szczególności: 

a) monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 

c) monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej, 

d) monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych. 

 

W zakresie posiadanych uprawnień Komitet Audytu zapraszał do udziału w ich obradach 

członków władz Spółki i biegłych rewidentów. 

 

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu jest monitorowanie prac związanych  

z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki, stąd też Komitet na 

bieżąco współpracował z audytorem w tym obszarze. 
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W ramach swoich regulaminowych uprawnień Komitet Audytu badał kwestię niezależności 

biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, DORADCA Auditors Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdańsku, tak w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających oraz 

nadzorujących. Niezależność została potwierdzona na podstawie oświadczeń złożonych przez 

biegłego rewidenta o niezależności osobistej i niezależności biegłego audytora w stosunku do 

ARCUS S.A. Komitet monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę sprawozdań 

finansowych i ściśle współpracował w tym zakresie z biegłym rewidentem badającym 

sprawozdania. 

W ocenie Komitetu Audytu współpraca audytorów z Zarządem Spółki była prawidłowa i nie 

budziła zastrzeżeń. Komitet Audytu na bieżąco monitorował proces sprawozdawczości 

finansowej, a przedmiotowe sprawozdania finansowe we wszystkich aspektach zostały 

sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności 

gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. Komitet Audytu dokonał również 

przeglądu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki uznając, że przedstawione dane 

liczbowe i fakty obrazują prawdziwy i rzetelny stan rzeczy. 

Zarząd jest organem zarządzającym ryzykiem w Spółce w ramach swojej działalności 

operacyjnej, a kluczowy personel kierowniczy uczestniczy w procesie identyfikacji ryzyka  

i zapobieganiu jego skutkom. Sposoby eliminowania powstawania ryzyk ustalane są na 

bieżąco, a Zarząd dąży do wypracowania mechanizmów eliminujących lub minimalizujących 

powstałe ryzyka. Zarząd wspólnie z kierownictwem na bieżąco dokonuje przeglądu  

i aktualizacji czynników ryzyka towarzyszących działalności firmy, które mogą mieć wpływ na 

sytuację finansową oraz rynkową Spółki. Prowadzona jest też okresowa kontrola zasad 

zarządzania ryzykiem i zgodności tego procesu z przyjętymi standardami, a także stała analiza 

zarządzania ryzykiem pod kątem możliwości usprawnień. 

Z uwagi na nieskomplikowaną strukturę organizacyjną Spółki, nie ma wyodrębnionego działu 

audytu wewnętrznego, a system kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd, 

kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. 

Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez kadrę 

kierowniczą poprawności wykonywanych zadań oraz podległych pracowników, a także  

w trakcie tworzenia wewnętrznych procedur poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w 

nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Zidentyfikowane, ewentualne 

nieprawidłowości korygowane są na bieżąco przez uprawnionych pracowników. 

Zarząd Spółki wywiązuje się właściwie z obowiązku kontroli wewnętrznej w stosunku do 

procesu sporządzania i przekazywania raportów bieżących i sprawozdań finansowych zgodnie 

z wymogami prawa. 

W całym roku 2018 działał Komitet Audytu który z ramienia Rady Nadzorczej sprawował stały 

nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej Spółki, jak również nad systemem zarządzania 

ryzykiem. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Komitetu Audytu regularne i 

wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności oraz o 

ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 
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Warszawa, 16 maja 2019 roku 

 


