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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Answear.com S.A. nr 3/04/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w 
przedmiocie przyjęcia polityki świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską na rzecz Spółki 

 

Polityka świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską na rzecz 

Answear.com S.A. 
 
 
1. Spółka Ansewar.com S.A. jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Answear.com S.A. jest 
również jednostką dominującą w Grupie Answear.com. 

2. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 
2017 (dalej jako: „Ustawa o biegłych”) oraz postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego uchylającego decyzję Komisji 
2005/909/WE (dalej jako: „Rozporządzenie nr 537/2014”), a także na podstawie par. 5 ust. 2 pkt 6)  
Regulaminu Komitetu Audytu wprowadza się niniejszą Politykę świadczenia usług dodatkowych przez firmę 
audytorską na rzecz Spółki Answear.com S.A. (dalej jako: „Polityka świadczenia usług dodatkowych”).  

3. Polityka świadczenia usług dodatkowych nie ogranicza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
tym w szczególności obowiązków Komitetu Audytu wynikających z Ustawy o biegłych i Rozporządzenia nr 
537/2014. 

4. Pojęcie użyte w niniejszej Polityce świadczenia usług dodatkowych będą rozumiane w następujących 
sposób:  

a. Spółka lub Answear.com – Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, dla której 
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

b. Polityka świadczenia usług dodatkowych – niniejsza Polityka świadczenia dodatkowych 
usług przez firmę audytorską na rzecz Answear.com S.A.  

c. Komitet Audytu lub Komitet – należy przez to rozumieć Komitet Audytu Spółki, 

d. Rada Nadzorcza – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki, 

e. Grupa Answear.com – należy przez to rozumiem Spółkę oraz jej podmioty zależne w 
rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  

f. Statut – należy przez to rozumieć Statut Spółki, 

g. Ustawa o biegłych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z 
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późn. zm.); 

h. Rozporządzenie nr 537/2014 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych 
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 
publicznego uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz.UE.L2014 NR 158, str.77 z późn. 
sprostowaniami),  

i. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki, 

5. Świadczenie usług innych niż badanie odbywa się zgodnie z wymogami niezależności określonymi 
odpowiednio dla takich usług w zasadach etyki zawodowej oraz standardach wykonywania takich usług. 

6. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia badania 
są obowiązani ocenić i udokumentować, czy: 

1) spełnione zostały wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych; 

2) istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania; 

3) dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie 
przeprowadzenie badania; 

4) osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania 
obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym 
wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, 
prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania. 

7. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie przed przystąpieniem do badania składają 
oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 

8. Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania sprawozdań finansowych 
Answear.com lub Grupy Answear.com 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 Answear.com ani jednostek powiązanych z Grupą Answear.com żadnych zabronionych usług 
niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej w następujących 
okresach:  

a)  od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania oraz  

b) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a) w odniesieniu do 
usług wymienionych w akapicie drugim ust. 9 lit. e) poniżej. 

9. Usługami zabronionymi nie będącymi badaniem sprawozdań finansowych są:  



 
Kraków, 27 kwietnia 2021 r. 

a) usługi podatkowe dotyczące: 
(i) przygotowywania formularzy podatkowych; 
(ii) podatków od wynagrodzeń; 
(iii)zobowiązań celnych; 
(iv) identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub 
firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem; 
(v) wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, chyba że 
wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich kontroli jest wymagane 
prawem; 
(vi) obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku dochodowego; 
(vii)świadczenia doradztwa podatkowego; 

b) usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej jednostki; 
c) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych; 
d) usługi w zakresie wynagrodzeń; 
e) opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem 
związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i 
wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej; 
f) usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub 
usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych; 
g) usługi prawne obejmujące: 

(i) udzielanie ogólnych porad prawnych; 
(ii) negocjowanie w imieniu badanej jednostki; oraz 
(iii) występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu; 

h) usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej jednostki; 
i) usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną 
klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem świadczenia usług atestacyjnych w 
związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak wydawanie listów poświadczających w związku z 
prospektami emisyjnymi badanej jednostki; 
j) prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami badanej jednostki na 
rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów badanej jednostki; 
k) usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do: 

(i) kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie dokumentacji 
rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu ustawowemu, jeżeli takie usługi 
obejmują: 
— poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska, lub 
— przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska; 
(ii) opracowywania struktury organizacyjnej; oraz 
(iii) kontroli kosztów. 

10. Biegły rewident lub firma audytorska mogą wykonywać na rzecz Spółki następujące usługi, z zastrzeżeniem 
że usługi są świadczone w zakresie nie związanym z polityką podatkową Spółki lub jej spółki zależnej: 

1) usługi: 
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a) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-
finansowej, 
b) wydawania listów poświadczających 
- wykonywane w związku z prospektem emisyjnym, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem 
usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur; 

3) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników 
szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym; 
4) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia 
przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; 
5) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 
6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji 
finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych; 
7) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania 
ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 
8) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy 
inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz 
zmiennych składników wynagrodzeń; 
9) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów 
nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres 
badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków. 
 

11. Świadczenie usług wskazanych w ust. 10 jest możliwe po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu Spółki 
oceny zagrożeń oraz zabezpieczeń niezależności określonych w art. 69 – 73 ustawy o biegłych, w 
szczególności w następującym zakresie:  

a) biegły rewident, przeprowadzając badanie, wykonując usługę atestacyjną inną niż badanie lub usługę 
pokrewną działa w interesie publicznym i przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności: 

(i) zachowuje uczciwość, obiektywizm, zawodowy sceptycyzm i należytą staranność; 
(ii) posiada odpowiednie kompetencje zawodowe; 
(iii) przestrzega tajemnicy zawodowej. 

b) firma audytorska, członkowie zespołu wykonującego badanie oraz osoba fizyczna mogący wpłynąć na 
wynik badania są niezależni od badanej jednostki i nie biorą udziału w procesie podejmowania decyzji 
przez badaną jednostkę co najmniej w okresie objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz 
okresie przeprowadzania badania. 

c) firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia, że 
przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden rzeczywisty ani potencjalny 
konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne bezpośrednie lub pośrednie relacje między 
badaną jednostką a firmą audytorską, członkami zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do 
której należy firma audytorska, kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi 
stosunkiem kontroli. 
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d) firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident nie przeprowadzają badania, jeżeli istnieje zagrożenie 
wystąpienia autokontroli, czerpania korzyści własnych, promowania interesów badanej jednostki, 
zażyłości lub zastraszenia spowodowanych stosunkiem finansowym, osobistym, gospodarczym, 
zatrudnienia lub innym między badaną jednostką a kluczowym biegłym rewidentem, firmą audytorską, 
członkiem sieci, do której należy firma audytorska, lub osobą fizyczną mogącą wpłynąć na wynik 
badania, wskutek czego obiektywna, racjonalna i poinformowana osoba trzecia mogłaby wnioskować, 
że niezależność kluczowego biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej jest zagrożona pomimo 
zastosowania zabezpieczeń zmierzających do wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia do 
akceptowalnego poziomu. 

12. Zlecenie przez Spółkę świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską jest możliwe wyłącznie po 
wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.  


