Polityka Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) i Grupy
Kapitałowej Wirtualna Polska Holding („Grupa Kapitałowa”) w zakresie
świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci 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.
Działając na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym oraz („Ustawa o biegłych rewidentach”)
- 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 („Rozporządzenie”)
określa się następujące zasady świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci:
1) 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 powiązanych żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych ani czynnościami rewizji finansowej.
2) Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3) Świadczenie usług o których mowa w pkt 2 możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z
polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i
zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.
4) W przypadku, gdyby właściwe organy dopuściły w drodze odstępstwa świadczenie przez
firmę audytorską niektórych usług zabronionych na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, Komitet Audytu
wydaje w stosownych przypadkach wytyczne dotyczące tych usług,
5) Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe Spółek oraz – w
przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska należą do sieci – każdy członek takiej
sieci mogą świadczyć na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych usługi
niebędące badaniem sprawozdań finansowych inne niż zabronione usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, z tym jednak, że każda taka usługa powinna zostać

zweryfikowana przez Komitet Audytu pod względem oceny zagrożeń i zabezpieczeń
niezależności.
6) Wynagrodzenie za usługi dozwolone niebędące badaniem podlega ograniczeniom
określonym w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu

