
Raport bieżący nr 10/2017 

Data sporządzenia: 

21 marca 2017, godz. 11:52 

Skrócona nazwa emitenta: 

DOM DEVELOPMENT S.A. 

Temat: 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 

Stosownie do uprawnień wynikających z pkt 7.12.3 Statutu Dom Development S.A., na podstawie 

rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Dom Development S.A., zawartej w uchwale nr 

02/03/17 z dnia 3 marca 2017 r., Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, postanawia wybrać Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod nr 130, do badania rocznego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za 

rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także do przeglądu 

skróconego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za okres sześciu miesięcy, zakończony 

30 czerwca 2017 roku i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Dom Development S.A., sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku. 

Umowa z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania wyżej 

wymienionych sprawozdań finansowych. 

Spółka korzystała wcześniej z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) w zakresie badania sprawozdań 

finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Dom 

Development S.A. za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz za rok obrotowy 2016, 

przeglądu skróconych sprawozdań finansowych Spółki i skróconych skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 

30 czerwca 2010 roku, 30 czerwca 2011 roku, 30 czerwca 2012 roku, 30 czerwca 2013 roku, 30 

czerwca 2014 , 30 czerwca 2015 roku oraz za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 

2016 roku, a także w zakresie szkoleń. 
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