
 

 

Mając na względzie, że: 

1)  Spółka Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką zainteresowania 

publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.); 

2) Roczne, jak również śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz roczne, jak również 

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka podlega ustawowemu 

badaniu i przeglądowi przez firmę audytorską realizowanemu zgodnie z międzynarodowymi standardami 

rewizji finansowej i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej; 

3) Komitet Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie w wykonaniu 

obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: Ustawa) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 158, str. 

77, dalej jako: Rozporządzenie) opracował i przyjął w drodze uchwały NR 04/2023 w dniu 27 stycznia 2023 

roku następujący dokument. 

 

POLITYKA ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE I PRZEGLĄDY 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMĄ AUDYTORSKĄ ORAZ PRZEZ 

CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM I PRZEGLĄDEM 

 

DEFINICJE: 

Grupa Kapitałowa Śnieżka – Spółka wraz z jednostkami zależnymi; 

Komitet Audytu – Komitet Audytu Spółki; 

Spółka – Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa,  

al. Chłodnia 51, woj. mazowieckie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 12.617.778 

zł kapitał zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 818-14-33-438, REGON: 690527477; 
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Polityka – niniejsza Polityka wyboru świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie 

i przeglądy sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci 

firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem i przeglądem. 

 

1. Świadczenie przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług 

niebędących badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych jest możliwe: 

a) wyłącznie w zakresie nie związanym z polityką podatkową Spółki oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka; 

b) po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa 

w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.).; 

c) za zgodą komitetu audytu wyrażoną w formie uchwały. 

2. Zakazane jest zlecanie firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, 

podmiotom powiązanym z tą firmą audytorską oraz członkowi sieci firmy audytorskiej usług zabronionych 

niebędących badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych w następujących okresach: 

a) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania i przeglądu sprawozdania 

finansowego; oraz 

b) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a) w odniesieniu do usług 

wymienionych w art. 5 ust. 1 akapit drugi lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

537/2014; 

3. Usługi zabronione, o których mowa w pkt 2 powyżej określa art. 5 ust. 1 Rozporządzenia z zastrzeżeniem art. 

136 ust. 2 Ustawy. 

4. Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i przeglądy sprawozdań 

finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych (Polityka) stosuje się 

z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami Polityki a treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wątpliwości, Politykę należy interpretować w sposób zgodny 

z  powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


