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INFORMACJA  
 
Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej  
 

 

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A., 

Zarząd informuje, że: 

 wybór firmy audytorskiej ERIDAN AUDIT Krzysztof Ławecki przeprowadzającej badanie 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017, był dokonany 

zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej; 

 firma audytorska ERIDAN AUDIT Krzysztof Ławecki oraz członkowie zespołu wykonującego 

badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z 

badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok 2017 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; 

 w spółce Skyline Investment S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją 

firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; 

 Skyline Investment S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę 

w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą 

audytorską lub członka jego sieci dotykowych usług niebędących badaniem, w tym usług 

warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu Skyline Investment S.A. 
 

 
Adam Jenkins Waldemar Skarżyński Paweł Hanusewicz 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 

 

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.  





Uzupełnienie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 

pkt 5) lit. l) oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim 

 

W Skyline Investment S.A. organem pełniącym obowiązki Komitetu Audytu jest Rada Nadzorcza 

Spółki.   

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Skyline Investment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Skyline 

Investment w punkcie dotyczącym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 r. 

(odpowiednio pkt 28 i pkt 30) dodaje się na końcu następujące informacje: 

 

Wskazanie osób spełniających ustawowe kryteria niezależności. 

Ustawowe kryteria niezależności spełnia 4 członków Rady Nadzorczej, tj. Jarosław Zubrzycki – 

Przewodniczący RN, Tomasz Karaś, Maciej Srebro oraz Sławomir Halaba.  

 

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki i spełnia 

kryteria niezależności zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczącym Komitetu Audytu jest Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, o ile spełnia kryteria niezależności, o których mowa powyżej. W przeciwnym przypadku Rada 

Nadzorcza, ze swojego groma, wyznacza Przewodniczącego Komitetu Audytu spełniającego kryteria 

niezależności. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu 

posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie 

Komitetu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.  

 

Wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia. 

W Spółce Skyline Investment S.A. wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych 

posiada dwóch członków Rady Nadzorczej, tj. Sławomir Halaba oraz Tomasz Karaś. 

Sławomir Halaba posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów, corocznie uczestniczy w szkoleniach 

zapewniających uaktualnienianie wiedzy w zakresie rachunkowości.  Przez wiele lat pracował na 

stanowiskach kierowniczych w pionach finansowych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych 

polskich i zagranicznych, ponadto pracuje jako główny księgowy w trzech firmach oraz jest członkiem rad 

nadzorczych uczestnicząc także w negocjacjach połączeniowych. Jest aktywnym inwestorem na GWP w 

Warszawie od 1991 roku. 

Tomasz Karaś jest magistrem praca i doradcą podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu 

podatków, stale współpracuje z kancelariami prawnymi oraz firmami księgowymi.  

Ponadto prowadził wykłady na kursach zawodowych dla księgowych oraz kandydatów na doradców 

podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz umów w sprawie unikania 



podwójnego opodatkowania organizowanych przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Akademię 

Podatkową MDDP Sp. z o.o. oraz wykładów na studiach podyplomowych na SGH. Ponadto Tomasz Karaś 

rozpoczął prace nad doktoratem z zakresu prawa podatkowego w Akademii Leona Koźmińskiego.   

Pełna informacja o przebiegu kariery zawodowej Sławomira Halaby oraz Tomasza Karasia jest dostępna 

na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.skyline.com.pl. 

 

 
Wskazanie osób posiadających wiedze i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze 

wskazaniem sposobu ich nabycia 

W Spółce Skyline Investment S.A. wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent 

posiadają Jarosław Zubrzycki oraz Maciej Srebro. 

Jarosław Zubrzycki jest radcą prawnym, posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla podmiotów 

gospodarczych m.in. z zakresu nabywania podmiotów gospodarczych, doradztwo z zakresu prowadzenia 

spraw związanymi z nieruchomościami, doradztwo prawne przy sporządzaniu prospektów emisyjnych i 

wprowadzania spółek na GPW. Ponadto Maciej Srebro zasiada w organach zarządzających i 

nadzorujących podmiotów gospodarczych. 

Maciej Srebro jest absolwentem prawa, jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej dotyczącej 

praktyki zarządzania i realizacji strategii gospodarczej w spółce z udziałem Skarbu państwa w Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył szereg szkoleń, 

zdobywając uprawnienia i umiejętności zawodowe m.in. z zakresu zarządzania projektami, zarządzania 

strategicznego, ukończył kurs na doradców inwestycyjnych, posiada   znajomość programów księgowych i 

analityczno – finansowych. Zasiadał również w organach zarządzających i nadzorujących w licznych 

spółkach, również firmach doradczych i inwestycyjnych świadczących usługi w zakresie doradztwa 

strategicznego i finansowego. 

 

Pełna informacja o przebiegu kariery zawodowej Jarosława Zubrzyckiego oraz Macieja Srebro jest 

dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.skyline.com.pl. 

 

Informacja, czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badająca jego 

sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano 

oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług; 

Poza badaniem sprawozdań finansowych inne świadczenia nie miały miejsca. 

Opis głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania 

badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych 

usług niebędących badaniem. 

Główne założenia polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej w Skyline Investment S.A.: 

a. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada 

Nadzorcza, która pełni równocześnie funkcję Komitetu Audytu; 



b. wybór firmy audytorskiej dokonywany odpowiednim terminie badanie i wydanie opinii nie 

kolidowało z terminarzem przekazania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 

do publicznej wiadomości; 

c. Rada Nadzorcza, przy dokonywaniu wyboru zwraca szczególną uwagę na konieczność 

zachowania niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta; 

d. podczas analizy ofert uwzględnia się zakres usług wykonywanych przez firmę audytorską i 

biegłego rewidenta w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających wybór firmy audytorskiej; 

e. podczas analizy ofert Rada Nadzorcza bierze pod uwagę także takie parametry jak: cena oraz 

dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek 

zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.; 

f. wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy 

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta; 

g. pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na 

okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy, 

z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i 

kluczowego biegłego rewidenta; 

h. Uzasadnienie dla dokonanego wybory firmy audytorskiej Rada Nadzorcza przesyła do 

wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. 

 

Główne założenia polityki w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, 

przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem:  

a. Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania sprawozdań 

Skyline Investment S.A. i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ani żaden z 

członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie mogą świadczyć 

bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani 

jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii żadnych zabronionych usług niebędących 

badaniem sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 5 rozporządzenia nr 537/2014. 

b. Usługi dozwolone niebędące badaniem sprawozdań finansowych oznaczają: 

 usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie 

kondycji ekonomiczno – finansowej;  

 usługi wydawania listów poświadczających (wykonywane w związku z prospektem 

emisyjnym Skyline Investment S.A., przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem 

usług pokrewnych i polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur); 

 usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro-forma, prognoz wyników 

lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Skyline 

Investment S.A.; 

 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; 

 weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 



 potwierdzenia spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie 

analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę 

audytorską sprawozdań finansowych; 

 usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczącej ładu 

korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

 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; 

 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 

 świadczenie usług, o których mowa w pkt 3 lit a-i, jest możliwe jedynie w zakresie 

niezwiązanym z polityką podatkową Skyline Investment S.A. , po przeprowadzeniu 

przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń należności, o której mowa w art. 

69-73 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym. 

 

Informacja, czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył 

przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego – czy rekomendacja ta została 

sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej 

obowiązujące kryteria; 

Procedura wyboru firmy audytorskiej została opracowana i przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 

19 października 2017 r. Z kolei uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru audytora, który 

dokonał przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 r. 

oraz przeprowadził badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 

obrotowy 2017, została podjęta dnia 8 maja 2017 r.  Wybór biegłego rewidenta został dokonany 

przez Radę Nadzorczą na podstawie § 21 ust. 4 lit l) Statutu Skyline Investment S.A., zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami zawodowym i jednocześnie wybór ten spełniał kryteria 

przyjęte w procedurze wyboru firmy audytorskiej opracowanej w późniejszym okresie. 

Wskazanie liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego 

organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu 

audytu. 

Rada Nadzorcza Skyline Investment S.A. odbyła w 2017 r. 3 posiedzenia poświęcone wykonywaniu 

obowiązków komitetu audytu. 

W przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ 

nadzorujący lub kontrolujący – które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z 

tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych. 

Wykonywanie obowiązku Komitetu Audytu w spółce Skyline Investment S.A. zostało powierzone 

Radzie Nadzorczej ponieważ Spółka na koniec roku obrotowego oraz na koniec roku poprzedzającego 



nie przekroczyła dwóch (przychody ze sprzedaży oraz średnioroczne zatrudnienie) z trzech 

parametrów określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach, tj.: 

a) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 17 mln zł; 

b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy 34 mln zł; 

c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 50 osób. 

 

Warunek 
Stan na koniec danego 

roku obrotowego (2017) 
Stan na koniec danego 

roku obrotowego (2016) 

suma aktywów bilansu  
(art. 128 ust. 4 pkt 4 lit a) ustawy o 
biegłych rewidentach)  

39 642 tys. zł 28 531 tys. zł    

przychody netto ze sprzedaży 
towarów i produktów (art. 128 ust. 4 
pkt 4 lit b) ustawy o biegłych 
rewidentach)  

49 tys. zł 147 tys. zł 

średnioroczne zatrudnienie w 
przeliczeniu na pełne etaty (art. 128 
ust. 4 pkt 4 lit c) ustawy o biegłych 
rewidentach) 

9 8 

 

 


