
 

 

 

-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 03/2023 w dniu 27 stycznia 

2023 roku następujący dokument. 

 

POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ  

DO PRZEPROWADZENIA BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

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 firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań 

finansowych; 

 

1. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz 

Grupy Kapitałowej Śnieżka zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki dokonywany jest przez Radę 

Nadzorczą po zapoznaniu się z treścią rekomendacji przedłożonej przez Komitet Audytu (Rekomendacja). 

2. Przedstawienie Rekomendacji Komitetu Audytu oraz wybór firmy audytorskiej oraz podpisanie umowy 

o badanie i przegląd sprawozdania finansowego następuje w terminie zapewniającym firmie audytorskiej 

możliwość wzięcia udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. 

3. Zakazane jest wprowadzanie do umowy o przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych 

lub jakiejkolwiek innej umowy, których stroną jest Spółka lub jednostka z Grupy Kapitałowej Śnieżka klauzul 

umownych, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą (lub inny organ 

dokonujący wyboru firmy audytorskiej), na potrzeby przeprowadzenia badania i przeglądu ustawowego 

sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Śnieżka, do określonych kategorii lub wykazów firm 

audytorskich.   

4. Komitet Audytu przy opracowywaniu Rekomendacji a Rada Nadzorcza przy dokonaniu wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej Śnieżka, uwzględniają w szczególności: 

4.1. konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta; 

4.2. dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu i przeglądzie jednostek zainteresowania 

publicznego i grup kapitałowych; 

4.3. potencjał do wykonania zakresu usług, których wykonanie ma zostać powierzone firmie audytorskiej (tj. 

badania i przeglądu ustawowego sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych); 

4.4. posiadanie i wysokość polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej; 

4.5. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach badania; 

4.6. cenę zaproponowaną przez firmę audytorską; 

4.7. czas przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego. 

5. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w pkt 4 powyżej, Komitet Audytu przy opracowywaniu 

Rekomendacji a Rada Nadzorcza przy dokonaniu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka, uwzględniają zasady rotacji 

firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta tak aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń 

badań i przeglądów 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 przekraczał 10 lat. 

6. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania i przeglądu ustawowego w tej samej jednostce 

zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie 
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przeprowadzać badanie i przeglądy ustawowe w jednostce, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, po 

upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania i przeglądu ustawowego. 

7. Komitet Audytu monitoruje przeprowadzanie badania i przeglądu sprawozdania finansowego przez firmę 

audytorską. 

8. Pierwsza umowa z firmą audytorską zawierana jest na okres nie krótszy niż 2 lata, z możliwością przedłużenia 

na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. 

9. Po upływie maksymalnych okresów trwania zlecenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi lub w art. 

17 ust. 2 lit. b), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 lub po upływie okresów 

trwania zlecenia przedłużonych zgodnie z art. 17 ust. 4 lub 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 537/2014 ani biegły rewident czy firma audytorska ani, w stosownych przypadkach, żaden 

z członków ich sieci działających w ramach Unii Europejskiej nie podejmują badania i przeglądu ustawowego 

tej samej jednostki interesu publicznego w okresie kolejnych czterech lat. 

10. W przypadku wystąpienia uzasadnieniach wątpliwości co do zdolności do przeprowadzenia badania 

i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka jak również zajścia innych 

przyczyn uniemożliwiających wybranej przez spółkę firmie audytorskiej przeprowadzenie badania, Spółka 

niezwłocznie podejmie działania w zakresie wyboru nowej Firmy audytorskiej stosując mechanizmy 

skracające proces wyboru nowej firmy audytorskiej, nienaruszające jednocześnie obowiązujących regulacji 

prawnych oraz nie powodujących obniżenie jakości procesu wyboru firmy audytorskiej.  

11. Postanowienia Polityki stosuje się odpowiednio do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu 

jednostkowych rocznych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki, jak również skonsolidowanych 

rocznych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka. 

12. Politykę 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. 

 

 


