Polityka i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego
sprawozdania finansowego Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”)
i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding („Grupa Kapitałowa”)
przyjęte Uchwałą przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wirtualna Polska
Holding S.A.
Zważywszy, że:
1) Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego, a także jest jednostką dominującą
w Grupie Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.
2) Sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej 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.
Spółka działając na podstawie przepisów zawartych w:
a)
Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. 2017 poz. 1089 z dn. 11 maja 2017 roku)
b)
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego
ustanawia poniższą politykę i procedurę dotyczącą wyboru podmiotu uprawnionego do
badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki („podmiot uprawniony do badania”).
1. Zapytanie ofertowe dla wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania
finansowego Spółki i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy
Kapitałowej sporządzane jest przez Członka Zarządu ds. finansowych Spółki w terminie do
końca marca roku podlegającego badaniu i konsultowane z Komitetem Audytu a następnie
podlega przesłaniu do wybranych podmiotów świadczących usługi audytorskie. Zapytanie
ofertowe zawiera dokumentację umożliwiającą poznanie działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki a także kryteria wyboru określone w sposób przejrzysty i
niedyskryminujący.
2. Firmy audytorskie, które badają jednostki zainteresowania publicznego składają oferty na
ustawowe badanie sprawozdania finansowego Spółki i na ustawowe badanie sprawozdania
skonsolidowanego Grupy Kapitałowej do Członka Zarządu ds. finansowych Spółki w
terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. Na tej podstawie mogą być prowadzone
negocjacje z wybranymi oferentami.
3. Zebrane oferty firm audytorskich wraz ze sprawozdaniem zawierającym wnioski z
przeprowadzonej procedury wyboru, przedkładane są Komitetowi Audytu oraz Radzie
Nadzorczej Spółki. Sprawozdanie jest zatwierdzane przez Komitet Audytu.
4. Członkowie Komitetu Audytu Spółki 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. O ile nie

dotyczy to odnowienia zlecenia badania, rekomendacja zawiera uzasadnienie i przynajmniej
dwie możliwości powierzenia zlecenia badania, przy czym Komitet Audytu wyraża
preferencję wobec jednej z nich. Komitet Audytu stwierdza w rekomendacji, że jest ona
wolna od wpływów strony trzeciej i nie została na niego nałożona żadna klauzula
ograniczająca wybór firmy audytorskiej.
5. Członkowie Komitetu Audytu Spółki przy wyborze firmy audytorskiej działającej w sieci
międzynarodowej powinni kierować się jej bezstronnością, niezależnością, najwyższą
jakością wykonywanych prac audytorskich, znajomością branży, w której działa Spółka i
spółki należące do Grupie Kapitałowej.
6. Wybór firmy audytorskiej następuje na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki, po
rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu.
7. Umowa z podmiotem świadczącym usługi audytorskie może zostać zawarta na okres
minimum 2 lat.. Zapytanie ofertowe nie jest sporządzane w przypadku, gdy Spółka posiada
ważną w danym roku umowę na świadczenie usług audytorskich.
8. Maksymalne okresy współpracy z podmiotem uprawnionym do badania oraz obowiązkowa
rotacja kluczowego biegłego rewidenta:
a. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w
art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, 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.
b. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej
jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
c. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w jednostce, o
której mowa w ust. 2, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania
ustawowego.

