
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej 

PATENTUS S.A. nr 4 z dnia 19.10.2017r. 

 

Polityka świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z 

firmą audytorską lub członka jego sieci dozwolonych usług 

niebędących badaniem świadczonych na rzecz PATENTUS S.A. oraz 

Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. 

 

Działając na podstawie przepisów zawartych w  art. 130 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 maja 

2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet 

Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. przyjął na podstawie uchwały nr 4 z dnia 19 

października 2017 roku „Politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, podmiot 

powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dozwolonych usług niebędących 

badaniem”. 

§1 

Definicje. 

O ile nie wskazano inaczej, wymienione niżej terminy użyte w niniejszej Polityce należy 

rozumieć następująco: 

1. Badanie - należy przez to rozumieć badanie ustawowe lub badanie dobrowolne; 

2. Badanie ustawowe - należy przez to rozumieć badanie rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Patentus Spółka Akcyjna lub badanie 

rocznego sprawozdania finansowego, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 

64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089), przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii 

Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami badania; 

3. Badanie dobrowolne - należy przez to rozumieć badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, które jest przeprowadzane na podstawie decyzji Spółki, a nie na podstawie 

art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub 

przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi lub innymi 

standardami badania, a także badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej PATENTUS Spółka Akcyjna przeprowadzane zgodnie ze 

standardami innymi niż krajowe standardy badania; 

4. Czynności rewizji finansowej - należy przez to rozumieć usługi atestacyjne obejmujące 

badania, a także przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone 

przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta;  

5. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. Spółka Akcyjna – należy przez to rozumieć grupę 

spółek w skład której wchodzi PATENTUS S.A. jako jednostka dominująca oraz jedna 

spółka zależna tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.  – podmiot zależny (82,78%); 



6. Jednostka zainteresowania publicznego - należy przez to rozumieć jednostki interesu 

publicznego, o których mowa w rozporządzeniu 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, 

uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. 

Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 537/2014", 

obejmujące: 

a) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem 

badania ustawowego, 

b) banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1988, z późn. zm.), 

c) zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz główne oddziały i oddziały 

zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

1844, z 2016 r. poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 768 i 1089), 

d) instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 

i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089) spełniające kryteria dużej jednostki, 

e) otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne 

towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870), 

f) fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 

oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

g) towarzystwa w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. f, które na koniec danego 

roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok 

obrotowy zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł oraz 

które zarządzały funduszami posiadającymi łącznie nie mniej niż 30 000 rejestrów 

otwartych dla uczestników, 

h) podmioty prowadzące działalność maklerską, które na koniec danego roku 

obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok 

obrotowy posiadały na rachunkach klientów aktywa o wartości nie mniejszej niż 

10 000 000 000 zł lub zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 

10 000 000 000 zł i jednocześnie posiadały minimum 10 000 klientów, z 

wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność wyłącznie w zakresie 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 



29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z 

późn. zm.), 

i) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1910, z późn. zm.), spełniające kryteria dużej jednostki; 

7. Jednostce zależnej - rozumie się przez to ZKS MONTEX Sp. z o.o. 

8. Komitet Audytu – komitet do spraw audytu o którym mowa w Rozporządzeniu 

9. Rozporządzenie - Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 158, str. 77 z późn. zm.) 

10. Spółka -PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11), 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice 

Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000092392 , NIP: 6381435033, o kapitale zakładowym 11 800 000 zł opłaconym w 

całości.   

11. Ustawa - Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089). 

§2 

Wprowadzenie i cel niniejszej polityki 

 

Komitet Audytu jest zobowiązany do opracowywanie polityki świadczenia przez firmę 

audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz 

przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w celu 

wyeliminowania zagrożenia braku niezależności w przypadku świadczenie przez biegłych 

rewidentów, firmy audytorskie lub członków ich sieci niektórych usług innych niż usługi 

badania ustawowego (usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych).  

 

§3 

Zabronione usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 

 

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający czynności rewizji finansowej Spółki 

lub/oraz Grupy Kapitałowej PATENTUS Spółka Akcyjna ani żaden z członków sieci, do której 

należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na 

rzecz badanej Spółki, ani jednostek przez nią kontrolowanych żadnych zabronionych usług 

niebędących czynnościami rewizji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. usług podatkowych dotyczących: 

a) przygotowywania formularzy podatkowych; 

b) podatków od wynagrodzeń; 

c) zobowiązań celnych; 



d) identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego 

rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane 

prawem; 

e) wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy 

podatkowe, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w 

odniesieniu do takich kontroli jest wymagane prawem; 

f) obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku 

dochodowego; 

g) świadczenia doradztwa podatkowego; 

2. usług obejmujących jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej 

jednostki; 

3. prowadzenia księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań 

finansowych; 

4. usług w zakresie wynagrodzeń; 

5. opracowywania 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; 

6. usług w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi 

lub usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych; 

7. usług prawnych obejmujących: 

a) udzielanie ogólnych porad prawnych; 

b) negocjowanie w imieniu badanej jednostki; oraz 

c) występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu; 

d) usług związanych z funkcją audytu wewnętrznego badanej jednostki; 

8. usług związanych 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; 

9. prowadzenia działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami badanej 

jednostki na rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów badanej 

jednostki; 

10. usług w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do: 

a) 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; 

b) opracowywania struktury organizacyjnej; oraz 

c) kontroli kosztów 

 



§4 

Dozwolone usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 

 

Biegły rewident i firma audytorska może świadczyć niektóre usługi podatkowe i usługi w 

zakresie wyceny, jeżeli takie usługi nie są istotne lub jeżeli nie wywierają one - łącznie lub 

osobno - bezpośredniego wpływu na badane sprawozdania finansowe. Usługi takie nie 

należy uznawać za nieistotne, jeżeli obejmują one agresywne planowanie podatkowe. Biegły 

rewident lub firma audytorska nie powinny w związku z tym świadczyć takich usług na rzecz 

Spółki i/oraz Grupy Kapitałowej Patentus S.A. Biegły rewident lub firma audytorska powinny 

mieć możliwość świadczenia usług niebędących czynnościami rewizji finansowej, w zakresie 

niezwiązanym z polityką podatkową Spółki i/oraz Grupy Kapitałowej Patentus S.A., które nie 

są zabronione na mocy Rozporządzenia oraz Ustawy i do których można zaliczyć:  

 

1. usługi wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, 

przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na 

przeprowadzaniu uzgodnionych procedur: 

a) Due diligence w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, 

b) wydawanie listów poświadczających  

2. usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub 

wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki; 

3. 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; 

4. weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 

5. potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy 

informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską 

sprawozdań finansowych; 

6. usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, 

zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

7. 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; 

8. 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. 

Świadczenie usług niebędących badaniem odbywa się zgodnie z wymogami niezależności 

określonymi odpowiednio dla takich usług w zasadach etyki zawodowej oraz standardach 

wykonywania takich usług, jak również w przepisach szczególnych. 



Podmioty świadczące usługi niebędące badaniem powinny cechować się krytycznym 

nastawieniem, zachowaniem czujności wobec okoliczności mogących wskazywać na 

ewentualne błędy lub zachowania sprzeczne z zasadami i przepisami obowiązującymi w 

zakresie dziedziny świadczonych usług.  

 

§5 

Użytkownicy polityki 

 

Polityka skierowana jest do wszystkich członków Grupy Kapitałowej PATENTUS Spółka 

Akcyjna.  

 

§6 

Rola Komitetu ds. Audytu 

 

Świadczenie dozwolonych usług niebędących czynnościami rewizji finansowej jest możliwe 

tylko i wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez Komitet Audytu takiej usługi stosowną 

uchwałą. Komitet Audytu wyraża zgodę na świadczenie dozwolonych usług niebędących 

badaniem w przypadku, gdy uzasadniona potrzeba skorzystania z takich usług zostanie 

zgłoszona przez jeden z organów Spółki po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny 

zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy. 

 

Polityka wymaga zatwierdzenia przez Komitet Audytu stosowną uchwałą. 

Komitet Audytu powinien przeprowadzać ocenę Polityki przynajmniej raz w roku oraz, w razie 

potrzeby, wprowadzać do niej zmiany i aktualizacje, uwzględniających aktualną sytuację  

Spółki i Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. 

§7 

Data wejścia w życie 

 

Polityka zostaje przyjęta z dniem 19 października 2017 roku. 

 

§8 

Sankcje wynikające z niestosowania Polityki 

 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem art. 136 ustawy o 

biegłych rewidentach,, art. 5 Rozporządzenia oraz niniejszej Polityki jest nieważne z mocy 

prawa. 

 


