Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Oświadczenie
dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (jednostki)
spełnienia warunków do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii zgodnie z art. 56
ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym ( Dz.U. z dnia 22 maja 2009 r. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.).
Niniejszym oświadczam, Ŝe:
1. nie posiadam udziałów , akcji lub innych tytułów własności w jednostce lub w jednostce
z nią powiązanej,
2. nie jestem i nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem),
członkiem
organów
nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub
pracownikiem jednostki albo jednostki z nią powiązanej,
3. w ostatnich trzech latach nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub
sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki,
4. nie osiągnąłem chociaŜby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40 %
przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki lub jednostki z nią
powiązanej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta),
5. nie jestem małŜonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia,
ani nie jestem związany z tytułu opieki , przysposobienia lub kurateli z osobą będącą
członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki i nie
zatrudniam do wykonywania czynności rewizji finansowej takich osób,
6. nie uczestniczę w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuję czynności
rewizji finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami,
7. z innych powodów, po przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania
powstałych zagroŜeń, nie mogę sporządzić bezstronnej i niezaleŜnej opinii lub raportu
(wymienić te powody i udokumentować lub napisać nie dotyczy)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art. 56 ust.4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym ( Dz. U. z dnia 22 maja 2009 r. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.) powyŜsze
wymagania dotyczą nie tylko biegłego rewidenta dokonującego badania, ale stosuje się je
odpowiednio do podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, a takŜe
członków zarządu i organów nadzorczych tego podmiotu, w imieniu którego występuje
biegły, lub innych osób wykonujących czynności rewizji finansowej (w tym: aplikantów,
asystentów, ekspertów).

Warszawa, dnia ................................

..............................................................................
(czytelny podpis osoby zobowiązanej do złoŜenia oświadczenia)
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