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Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. Rada 
Nadzorcza spółki ZUK "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie, zgodnie                                            z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu 
rekomendacji Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2019 r., a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, 
wyraziła zgodę na przedłużenie współpracy na kolejne lata obrotowe 2019-2021 z firmą audytorską – Kancelarią 
Porad Finansowo-Księgowych dr. Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Konduktorskiej 33, 
40-155 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną 
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1695 (Audytor).

Zakres prac obejmuje:
a) badanie  sprawozdań finansowych, w tym wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem 
za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019; 31.12.2020 oraz 31.12.2021.
b) przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30.06.2019; 30.06.2020 oraz 
30.06.2021.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z ww. podmiotem na czas wykonania przedmiotu 
umowy.

Spółka korzystała z usług  Audytora przy  przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 
2017 oraz 2018, a także przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 oraz I półrocze 2018. 
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