Polityka i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego
sprawozdania finansowego Spółki COMARCH S.A. i Grupy Kapitałowej
COMARCH oraz polityka w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez
firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego
sieci przyjęte Uchwałą przez Komitet Audytu Comarch S.A.

Komitet Audytu Spółki COMARCH S.A. („Spółka”) działając na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(„ustawa o biegłych rewidentach”) ustanawia politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej
do badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki COMARCH S.A. i Grupy
Kapitałowej COMARCH S.A. oraz politykę w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez
firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.
Spółka COMARCH S.A. jest jednostką zainteresowania publicznego, a także jest jednostką
dominującą w Grupie Kapitałowej COMARCH S.A.
Sprawozdanie finansowe Spółki COMARCH S.A. i sprawozdanie skonsolidowane Grupy
Kapitałowej COMARCH S.A. za dany rok i za półrocze danego roku podlega ustawowemu
badaniu i przeglądowi przez firmę audytorską według wymogów międzynarodowych
standardów rewizji finansowej i międzynarodowych standardów sprawozdawczości
finansowej.
Polityka COMARCH S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego
sprawozdań finansowych
Zgodnie z regulacjami obowiązującymi Spółkę, wyboru firmy audytorskiej do badania
dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, działając na podstawie rekomendacji Komitetu
Audytu.
Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie
Nadzorczej wybór firmy audytorskiej spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów
uprawnionych do badania. Klauzule takie są nieważne z mocy prawa.
Rada Nadzorcza podczas dokonywania wyboru, a Komitet Audytu w trakcie przygotowywania
rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi firmy audytorskiej:
•
•
•
•
•
•

Potwierdzenie bezstronności, niezależności oraz najwyższej jakości wykonywanych
prac audytorskich,
Znajomość branży informatycznej, w której działają Spółki w Grupie Kapitałowej
Comarch,
Prowadzenie przez firmę audytorską działającą w sieci międzynarodowej prowadzenia
działalności w większości państw, w których działają Spółki Grupy Kapitałowej
Comarch,
Dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań jednostek
zainteresowania publicznego.
Możliwość zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług, w terminach
określonych przez Spółkę.
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w
prowadzone badanie,
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•

Cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania,

Umowa z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawierana jest w terminie
umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników
majątkowych.
W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na
okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie
okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.
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. Kluczowy biegły rewident nie może
przeprowadzać badania ustawowego w Spółce COMARCH S.A. przez okres dłuższy niż 5 lat.
Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe Spółce po
upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.
Procedura wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania
finansowego
Firmę audytorską do badania ustawowych sprawozdań finansowych wybiera się według
następujących procedur.
Zapytanie ofertowe dla wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania
finansowego Spółki COMARCH S.A. i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego
Grupy Kapitałowej COMARCH S.A. sporządzane jest przez Dyrektora Finansowego Comarch
w terminie do końca marca roku podlegającego badaniu i podlega zamieszczeniu na stronie
internetowej www.comarch.pl oraz przesłaniu do wybranych podmiotów świadczących usługi
audytorskie. Spółki Grupy Kapitałowej COMARCH S.A. działające poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, powinny być badane w większości przez spółki danej firmy
audytorskiej działającej w sieci międzynarodowej.
W przypadkach innych niż przedłużenie umowy o badanie sprawozdań finansowych z
dotychczasową firmą audytorską Spółka przeprowadza postępowanie przetargowe zgodnie z
poniższymi procedurami.

Przygotowana przez Comarch S.A. dokumentacja przetargowa dla zaproszonych firm
audytorskich:
•
•
•

umożliwia tym firmom poznanie działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
COMARCH S.A.,
zawiera wskazanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu,
zawiera przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są stosowane do oceny
ofert złożonych przez firmy audytorskie.
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Nie wyklucza się z udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej firm, które uzyskały mniej
niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek zainteresowania
publicznego w danym państwie Unii Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym,
zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art. 91 ustawy o biegłych
rewidentach.
Firmy audytorskie działające w sieci międzynarodowej, które badają jednostki zainteresowania
publicznego składają oferty na ustawowe badanie sprawozdania finansowego COMARCH S.A.
i na ustawowe badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej COMARCH S.A.
do Dyrektora Finansowego Spółki COMARCH S.A. w terminie zgodnym jak w zapytaniu
ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.
Zebrane oferty firm audytorskich działających w sieci międzynarodowej przedkładane są dla
Członków Komitetu Audytu Spółki COMARCH S.A.
Członkowie Komitetu Audytu Spółki COMARCH S.A. dokonują analizy złożonych ofert firm
audytorskich, wyznaczają terminy spotkań z przedstawicielami tych firm audytorskich, które
złożyły oferty i na podstawie tych działań dokonują rekomendacji wyboru firmy audytorskiej
przez Radę Nadzorczą COMARCH S.A.. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej
rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej. W swojej rekomendacji członkowie
Komitet Audytu:
•
•
•

Wskazują firmę audytorską, której proponują powierzyć badanie ustawowe,
Oświadczają, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,
Stwierdzają, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule umowne, które
nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór firmy audytorskiej spośród określonej
kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania.

Rekomendacja zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z
uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich
COMARCH S.A. ocenia oferty złożone przez firmy audytorskie zgodnie z kryteriami wyboru
określonymi w dokumentacji przetargowej oraz przygotowuje sprawozdanie zawierające
wnioski z procedury wyboru zatwierdzane przez Komitet Audytu.
COMARCH S.A. oraz Komitet Audytu uwzględniają podczas przeprowadzania procedury
wyboru firmy audytorskiej wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu,
o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, mogące wpłynąć na wybór
firmy audytorskiej.
Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od
rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia przyczyny niezastosowania się do
rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości organu
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.
Zarząd przekazuje do widomości publicznej w formie raportu bieżącego decyzję Rady
Nadzorczej o wyborze firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu może przedłużyć umowę z
dotychczasową firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych na kolejne co najmniej
dwuletnie okresy bez konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego z
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uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta.

Polityka w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania Spółki lub podmiot
powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub
firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek przez
nią kontrolowanych żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych.
Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane w art. 136 ust. 2 ustawy o biegłych
rewidentach. Świadczenie usług, które nie są zabronione możliwe jest w zakresie
niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po zatwierdzeniu przez Komitet Audytu
poprzedzonym przeprowadzeniem przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń
niezależności firmy audytorskiej.
W stosownych przypadkach Komitet Audytu wydaje wytyczne dotyczące usług, które nie są
zabronione.
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