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POLITYKA QUMAK S.A. W ZAKRESIE WYBORU PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA USTAWOWEGO SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH. 

 

Działając na podstawie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze 

publicznym z dnia 11 maja 2017 r.  (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089) dalej zwaną: Ustawa oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., 

Rada Nadzorcza Qumak S.A. (dalej jako Spółka) ustanawia poniższe polityki i procedurę dotyczące 

wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych („podmiot 

uprawniony do badania”). 

Poniższe definicje zawarte w niniejszej polityce i procedurze, mają znaczenie określone w 

Ustawie: 

• kluczowy biegły rewident; 

• podmiot powiązany z firmą audytorską; 

• jednostka zainteresowania publicznego; 

• firma audytorska; 

• podmiot powiązany z firmą audytorską lub członek jego sieci; 

• Komitet Audytu; 

1. Zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta 

przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.  

2. Wybór biegłego rewidenta Spółki dokonywany jest na podstawie rekomendacji Komitetu 

Audytu. 

3. Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru, a Komitet Audytu na etapie 

przygotowywania rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi 

podmiotu uprawnionego do badania: 

a. możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę 

(badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, 

przeglądy  sprawozdań śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych), w tym 

uwzględnienie obowiązku przedstawienie Komitetowi Audytu dodatkowego i bardziej 

szczegółowego sprawozdania na temat wyników badania ustawowego, dwa razy do 

roku; 

b. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o 

podobnym do Spółki profilu działalności;  

c. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek 

zainteresowania publicznego; 

d. najwyższa jakość świadczonych usług; 

e. potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania oraz kluczowego 

biegłego rewidenta prowadzącego badanie już na etapie procedury wyboru; 

potwierdzenie to powinno dotyczyć zarówno Spółki, jak i jej spółek zależnych. 

4. W przypadku nie uwzględnienia przez Radę Nadzorczą rekomendacji Komitetu Audytu w 

sprawie wyboru audytora, Rada Nadzorcza sporządza uzasadnienie przyczyn 

niezastosowania się do rekomendacji komitetu audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie 

na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 130 Ustawy. 

5. Minimalne i maksymalne okresy współpracy z podmiotem uprawnionym do badania oraz 

obowiązkowa rotacja kluczowego biegłego rewidenta: 
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a. Pierwsza umowa z podmiotem uprawnionym do badania zawierana jest na okres nie 

krótszy niż dwa lata obrachunkowe, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. 

b. Maksymalny okres współpracy z jednym podmiotem uprawnionym do badania wynosi 

pięć lat obrachunkowych. 

c. Czas trwania współpracy liczy się od pierwszego roku obrotowego objętego umową na 

badanie, w którym to roku podmiot uprawniony do badania został powołany po raz 

pierwszy do przeprowadzenia następujących nieprzerwanie po sobie badań 

ustawowych Spółki i Grupy. 

d. Po upływie maksymalnego okresu współpracy, podmiot uprawniony do badania, jak 

również, w przypadkach określonych w Ustawie, żaden z podmiotów z nim 

powiązanych, nie może podjąć się badania ustawowego sprawozdań finansowych 

Spółki i Grupy w okresie kolejnych trzech lat obrachunkowych. 

e. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce w 

okresie dłuższym niż pięć lat obrachunkowych. Może on ponownie przeprowadzać 

badanie ustawowe po upływie trzech lat obrachunkowych. 
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PROCEDURA QUMAK S.A. W ZAKRESIE WYBORU PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA USTAWOWEGO SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH. 

 
1. Za zorganizowanie procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego odpowiada 

Zarząd Spółki. 

2. Proces wyboru (dalej jako „procedura wyboru”) inicjowany jest przez Komitet Audytu, który zleca 

zorganizowanie procesu Spółce.  

3. Zarząd Spółki na podstawie wytycznych Komitetu Audytu wysyła do wybranych podmiotów 

uprawnionych do badania zapytanie ofertowe, po weryfikacji pod kątem spełnienia przez te 

podmioty wymagań dotyczących obowiązkowej rotacji podmiotu uprawnionego do badania i 

kluczowego biegłego rewidenta pod warunkiem spełnienia przez te podmioty wymagań 

wymienionych Polityce Qumak S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
ustawowego sprawozdań finansowych. 

4. Brak odpowiedzi w wyznaczonym przez Qumak S.A. terminie na zapytanie ofertowe wysłane 

przez Spółkę traktowany jest jako rezygnacja z udziału w procedurze wyboru.  

5. W wyniku analizy otrzymanych ofert Komitet Audytu wydaje rekomendację do przedstawienia 

Radzie Nadzorczej. Rekomendacja obejmuje dwa podmioty uprawnione do przeprowadzenia 

badania. Rekomendacja zawiera należycie uzasadnioną preferencję Komitetu Audytu wobec 

jednego z przedstawionych podmiotów uprawnionych do badania. W rekomendacji tej Komitet 

Audytu stwierdza, że jest ona wolna od wpływów strony trzeciej i że nie została na nie nałożona 

żadnego rodzaju niedozwolona klauzula, o której mowa w Polityce Qumak S.A. w zakresie 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych. 

6. Z dokonanych czynności w ramach procesu wyboru Komitet Audytu sporządza sprawozdanie. 

7. Spółka  zobowiązana jest utrzymywać dokumentację przetargową przez okres 24 miesięcy po 

zakończeniu współpracy z podmiotem uprawnionym do badania. 
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POLITYKA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA NA RZECZ QUMAK S.A. I SPÓŁEK GRUPY 
KAPITAŁOWEJ DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, PODMIOT 
POWIĄZANY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ LUB CZŁONKA JEGO SIECI. 

1. Qumak S.A. (dalej jako Spółka) nie zleca zabronionych usług nie będących badaniem sprawozdań 

finansowych określonych w ust. 3 niniejszej Polityki, w następujących okresach: 

a. w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania; oraz 

b. w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a. w 

odniesieniu do usług wymienionych w punkt 2 lit. g.;  

2. Przez zabronione usługi nie będące badaniem sprawozdań finansowych należy rozumieć  zgodnie 

z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 (dalej Rozporządzenie) 

następujące usługi: 

a. usługi podatkowe dotyczące: 

i. przygotowywania formularzy podatkowych; 

ii. podatków od wynagrodzeń; 

iii. zobowiązań celnych; 

iv. identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego 

rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane 

prawem; 

v. wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, 

chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich 

kontroli jest wymagane prawem; 

vi. obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku 

dochodowego; 

vii. świadczenia doradztwa podatkowego; 

b. usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej 

jednostki;  

c. prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań 

finansowych; 

d. usługi w zakresie wynagrodzeń; 

e. opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania 

ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych 

lub opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji 

finansowej; 

f. usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami 

aktuarialnymi lub usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych; 

g. usługi prawne obejmujące: 

i. udzielanie ogólnych porad prawnych; 

ii. negocjowanie w imieniu badanej jednostki; oraz 

iii. występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu; 

h. usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej jednostki; 

i. usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią 

inwestycyjną klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem 

świadczenia usług atestacyjnych w związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak 

wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej 

jednostki; 
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j. prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami badanej 

jednostki na rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów badanej 

jednostki; 

k. usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do: 

i. kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie 

dokumentacji rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu 

ustawowemu, jeżeli takie usługi obejmują: 

— poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska, lub 

— przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska; 

ii. opracowywania struktury organizacyjnej; oraz  

iii. kontroli kosztów. 

3. Spółka może zlecać usługi dozwolone nie będące badaniem sprawozdań finansowych, (inne niż 

zabronione usługi wymienione w ustępie powyżej pod warunkiem): 

a. zatwierdzenia ich przez Komitet Audytu w formie stosownej rekomendacji wydanej na 

podstawie i z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia;  

 

b. po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności 

zastosowanych zgodnie z dyrektywą2006/43/WE.  

 


