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Polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej 

 do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozda ń finansowych 
Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Po lska 

 

1. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Sfinks 
Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi Sfinks Polska S.A. dokonywany jest przez Radę Nadzorczą, działającą 
na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. 
 

2. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby 
Radzie Nadzorczej wyboru firmy audytorskiej spośród określonej kategorii lub wykazu 
firm audytorskich. Klauzule takie są nieważne z mocy prawa. 

3. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu decyzji o finalnym wyborze firmy audytorskiej do 
przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych, a Komitet Audytu 
podczas realizacji procedury wyboru, kierują się następującymi wytycznymi:  

1) potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta, 
potwierdzenie to powinno dotyczyć także Grupy Kapitałowej Sfinks Polska; 
 

2) zapewnienia możliwości świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez 
Sfinks Polska S.A.  tj. badania ustawowego sprawozdań jednostkowych i 
skonsolidowanych, przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych 
jednostkowych i skonsolidowanych;   
 

3) dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta w badaniu 
ustawowym sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalności do Sfinks 
Polska S.A. oraz Grupy kapitałowej Sfinks Polska;  
 

4) dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej i biegłego rewidenta w badaniu 
ustawowym sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego; 
 

5) zespół badawczy, w tym m.in. ilość osób dostępnych do prowadzenia badania, 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w 
badanie prowadzone w Sfinks Polska S.A. oraz Grupie kapitałowej Sfinks Polska;  
 

6) cena zaproponowana przez firmę audytorską;  
 

7) czas przeprowadzenia badań i przeglądów, 
 

8) dostępność wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień specyficznych 
w sprawozdaniach finansowych, takich jak wycena rezerw aktuarialnych, wycena 
instrumentów pochodnych. 

 

4. Pierwsza umowa z firmą audytorską zawierana jest na okres nie krótszy niż 2 lata, z 
możliwością jego przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.  
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5. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych 
przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z 
tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii 
Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. 

6. Czas trwania współpracy liczy się od pierwszego roku obrotowego objętego umową 
zlecenia badania ustawowego, w którym to roku biegły rewident lub firma audytorska 
zostali powołani po raz pierwszy do przeprowadzenia następujących nieprzerwanie po 
sobie badań ustawowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. 

7. Po upływie maksymalnego okresu współpracy firma audytorska jak też w stosownych 
przypadkach, żaden z członków jej sieci, nie może podjąć badania ustawowego 
sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w 
okresie kolejnych 4 lat.  

8. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego Sfinks Polska 
S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w okresie dłuższym niż 5 lat. Ponownie 
badanie ustawowe może przeprowadzać po upływie 3 lat. 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy prawa 
wynikające z obowiązujących aktów prawnych.   
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Procedura wyboru firmy audytorskiej  
do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozda ń finansowych 

Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Po lska 
 

1. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie procedury wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych („Procedura 
wyboru”) jest Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów (Członek Zarządu). 
 

2. Komitet Audytu inicjuje Procedurę wyboru i zleca jej zorganizowanie Członkowi 
Zarządu, wskazując kryteria wyboru firm audytorskich, do których powinno być 
wysłane zaproszenie do składania ofert. Przyjmuje się, że minimalna liczba 
wysłanych zaproszeń wynosi 5. Dodatkowo Komitet Audytu może zlecić Spółce 
zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie korporacyjnej Spółki, z 
zaproszeniem do składania ofert wszystkich firm audytorskich spełniających 
kryteria wskazane w zapytaniu. 

 
3. Członek Zarządu wysyła do wybranych, na podstawie kryteriów wskazanych przez 

Komitet Audytu, firm audytorskich zapytanie ofertowe z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w „Polityce w zakresie wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Sfinks Polska 
S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska”” oraz ewentualnych innych wytycznych 
Komitetu Audytu.  

 
4. W przypadku, gdy Komitet Audytu zleci Spółce zamieszczenie zapytania 

ofertowego na stronie korporacyjnej Spółki, z zaproszeniem do składania ofert 
wszystkich firm audytorskich spełniających kryteria wskazane w zapytaniu, Spółka 
realizuje powyższe zlecenie w terminie wysyłania zaproszeń o którym mowa w pkt. 
3 powyżej. 

 
5. W zapytaniu ofertowym wskazane są przynajmniej następujące wymagania w 

stosunku do oferenta: 

1) potwierdzenie spełnienia kryterium niezależności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, potwierdzenie to powinno dotyczyć także Grupy 
Kapitałowej Sfinks Polska oraz spełnienia wymagań dotyczących 
obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta, 
potwierdzenie możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług 
określonych przez Sfinks Polska S.A. tj. badania sprawozdań jednostkowych 
i skonsolidowanych, przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych 
jednostkowych i skonsolidowanych;   

 
2) wskazanie dotychczasowego doświadczenia w badaniu sprawozdań 

jednostek o podobnym profilu działalności do Sfinks Polska S.A. oraz Grupy 
kapitałowej Sfinks Polska oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań 
jednostek zainteresowania publicznego; 
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3) wskazaniu zespołu badawczego, w tym m.in. ilość osób dostępnych do 
prowadzenia badania, imiona i nazwiska osób wyznaczonych do badania, 
doświadczenie zawodowe;  
 

4) potwierdzenie dostępności wykwalifikowanych specjalistów z zakresu 
zagadnień specyficznych w sprawozdaniach finansowych, takich jak wycena 
rezerw aktuarialnych, wycena instrumentów pochodnych. 

 
6. Brak odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe w terminie wyznaczonym przez Sfinks 

Polska S.A. traktowany jest jako odmowa udziału w Procedurze wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych. 

7. Członek Zarządu odpowiada na ewentualne zapytania oferentów i prowadzi 
bezpośrednie rozmowy z tymi podmiotami celem doprecyzowania otrzymanych i 
uzgodnienia finalnych ofert.  

8. Członek Zarządu dokonuje oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie oraz 
sporządza Sprawozdanie z wnioskami z Procedury wyboru i przedstawia je Komitetowi 
Audytu. 

9. Komitet Audytu na podstawie przedłożonego przez Członka Zarządu Sprawozdania z 
Procedury wyboru wydaje Rekomendację obejmującą co najmniej dwie firmy 
audytorskie i przedstawia ją Radzie Nadzorczej. Rekomendacja Komitetu Audytu 
zawiera należycie uzasadnioną preferencję Komitetu Audytu wobec jednej z 
przedstawionych firm audytorskich. W Rekomendacji Komitet Audytu stwierdza, że jest 
ona wolna od wpływów strony trzeciej i że nie została na nią nałożona żadnego rodzaju 
niedozwolona klauzula. 

10. Rada Nadzorcza może wybrać, inną niż rekomendowana przez Komitet Audytu, firmę 
audytorska do przeprowadzenia badania spośród oferentów, którzy spełniają kryteria 
ustalone w Procedurze Wyboru. W takim przypadku Rada Nadzorcza zobowiązana jest 
podać powody odejścia od Rekomendacji Komitetu Audytu.  
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Polityka w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firm ę audytorsk ą 
przeprowadzaj ącą badanie, przez podmioty powi ązane 

z tą firm ą audytorsk ą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwol onych usług 
niebędących badaniem sprawozda ń finansowych 

 Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks P olska 
 

Firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. 
oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska ,  podmiot powiązany z firmą audytorską  ani żaden z 
członków sieci, do której należy  ta firma audytorską nie mogą świadczyć bezpośrednio lub 
pośrednio na rzecz Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska żadnych usług 
niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani innymi czynnościami rewizji finansowej, 
które są zabronione do świadczenia przez te podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 

Świadczenie usług dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa przez w/w podmioty   
możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Sfinks Polska S.A., po 
przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i 
wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.  


