
 

 
Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności rewizji finansowej 
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SPRAWOZDANIE  
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH  

WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ  
W JEDNOSTKACH ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO  

1. PODSTAWA FORMALNA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA  

Podstawą sporządzenia i ogłoszenia niniejszego sprawozdania jest art. 88 ustawy z dnia 
7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.), 
zwanej dalej Ustawą o biegłych rewidentach 

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM  

Rokiem obrotowym Kancelarii Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa, zwaną dalej 
Podmiotem, jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera dane za okres od dnia 1 stycznia  
2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  

3. FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA ORAZ STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU 

Kancelaria Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa jest podmiotem prowadzącym 
działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek oraz jest podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. 

Podmiot nie należy do sieci w rozumieniu Art. 2 pkt 9) Ustawy o biegłych rewidentach. 

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PODMIOTEM 

Podmiot jest zarządzany przez właściciela. 

5. SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI 

5.1. OPIS SYSTEMU WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKO ŚCI PODMIOTU 

Zasady wewnętrznej kontroli jakości Podmiotu określają ogólne wymogi dla systemu 
wewnętrznej kontroli jakości usług czynności rewizji finansowej oraz innych usług realizowanych 
zgodnie z przedmiotem działalności Podmiotu i są spójne z: 

− Ustawą o biegłych rewidentach. 

− Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej (uchwała nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 
16 lutego 2010 r. oraz uchwała nr 1474/23/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.) 

− Zasadami wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych (uchwała nr 1378/32/2009 KRBR z dnia 13 października 2009 r.) 

− Kodeksem Etyki Zawodowej Księgowych IFAC (uchwała nr 4249/60/2011 KRBR z dnia 14 
czerwca 2011 r.). 



 

 

KANCELARIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI MARTA KOSTRZEWA 
 

 

 
Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności rewizji finansowej 
w jednostce zainteresowania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014. 2 

5.2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA DOTYCZĄCE SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA WEWN ĘTRZNEGO 

SYSTEMU KONTROLI JAKO ŚCI PODMIOTU  

Właściciel Podmiotu oświadcza, że system kontroli jakości został opracowany i wdrożony 
zgodnie z zasadami, o których mowa w ustawie i uchwałach powołanych na wstępie. Opisany 
system wewnętrznej kontroli jakości obowiązujący w podmiocie jest skuteczny i zapewnia 
odpowiednią jakość wykonywanych czynności rewizji finansowej. Podlega on stałemu 
doskonaleniu. 

6. KONTROLA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PRZEPROWADZONA PRZEZ KRAJOWĄ 
KOMISJĘ NADZORU 

Zgodnie z art. 26 ust. 3, pkt.1) Ustawy o biegłych rewidentach kontrola jest przeprowadzana 
nie rzadziej niż raz na 3 lata. W okresie działalności Podmiotu nie miała miejsca kontrola. 

7. WYKAZ JEDNOSTEK ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO , DLA KTÓRYCH PODMIOT UPRAWNIONY DO 
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKONYWAŁ CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ  

W okresie objętym sprawozdaniem Podmiot wykonał czynności rewizji finansowej dla 
następujących jednostek zainteresowania publicznego (w rozumieniu art. 2 pkt 4) Ustawy 
o biegłych rewidentach): 

� Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie  

8. OŚWIADCZENIE O STOSOWANEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH POLITYCE W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA NIEZALEŻNOŚCI 

Wdrożony system, pozwala na potwierdzenie niezależności przed rozpoczęciem faktycznej 
współpracy z jednostką na rzecz której świadczone są usługi. Przez cały okres współpracy 
z jednostką niezależność jest monitorowana. 

Właściciel Podmiotu oświadcza, że stosowane procedury w zakresie zapewnienia 
niezależności są zgodne z zasadami, o których mowa w art. 56 ust.3 Ustawy o biegłych 
rewidentach. Kontrola wewnętrzna przestrzegania niezależności prowadzona jest w procesie 
ciągłym. 

9. OŚWIADCZENIE O STOSOWANEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH POLITYCE W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

Czynności rewizji finansowej są wykonywane wyłącznie przez osoby ustawicznie podnoszące 
swoje kwalifikacje zawodowe, co podlega stałej kontroli. Biegły Rewident prowadzący Podmiot 
uprawniony oraz biegli rewidenci współpracujący z Podmiotem są objęci systemem obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego. Spełnienie powyższego obowiązku podlega stałej kontroli.  

10. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH, Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI 
REWIZJI FINANSOWEJ I USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 2 USTAWY O BIEGŁYCH 
REWIDENTACH 

W okresie sprawozdawczym Podmiot osiągnął z działalności rewizji finansowej i z innych usług 
wskazanych w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach przychody w kwocie 412 tys. zł 
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Według rodzajów usług przychody kształtowały się następująco: 

− czynności rewizji finansowej 289 tys. zł 
− świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania 116 tys. zł 
− świadczenie innych usług 7 tys. zł 

11. INFORMACJA O ZASADACH WYNAGRADZANIA KLUCZOWYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ 
CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Kluczowy biegły rewident otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od wielkości firmy, na rzecz 
której wykonywane są usługi, złożoności problemów w niej występujących oraz w oparciu 
o pracochłonność danego projektu. Kluczowi biegli rewidenci wynagradzani są na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

Zarząd w Podmiocie nie występuje 

12. WSKAZANIE  BIEGŁEGO REWIDENTA ODPOWIEDZIALNEGO W IMIENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO 
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA  

Osobą odpowiedzialną za sporządzenie Sprawozdania z przejrzystości działania Kancelarii 
Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa jest Biegły Rewident - Marta Kostrzewa. 

 
 

Marta Kostrzewa 

 
Biegły rewident nr 10339 

Warszawa, 30 marca 2015r. 
 


