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Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności 
rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

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 Spółki jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera dane za okres od dnia 
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  

3. FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA ORAZ STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU 

Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-987) przy 
ul. Nad Wisłą 27, jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym 
na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3765. 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis 
przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa, 
w jednoosobową Spółkę kapitałową: Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 

Przekształcenie zostało dokonane na podstawie art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) 
i zgodnie z zasadą sukcesji generalnej wyrażoną w art. 584(2) §1 i §2. KSH Spółka 
przekształcona, z mocy samego prawa, z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców weszła w ogół 
praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego.  

W okresie poprzedniego roku obrotowego oraz do dnia przekształcenia czynności rewizji 
finansowej dla jednostek zainteresowania publicznego realizowane były przez przedsiębiorcę pod 
nazwą: Kancelaria Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa, która zgodnie z wyżej opisanym 
przekształceniem w dniu 14 stycznia 2015 r. stała się Spółką: Kancelaria Finansów 
i Rachunkowości Sp. z o.o. przygotowującą niniejsze sprawozdanie. 

Kancelaria Finansów i Rachunkowości jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000538533. 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów po 50,00 zł każdy. 
Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne posiadające ogół udziałów. Do udziałowców 
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta należy 95% udziałów. 

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

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PODMIOTEM 

Organem uprawnionym do reprezentowania Kancelarii Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 
jest Zarząd w składzie: 

1. Prezes Zarządu – Marta Kostrzewa, biegły rewident nr 10339 
2. Członek Zarządu – Halina Koniecka-Maliszewska 

5. SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI 

5.1. OPIS SYSTEMU WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKO ŚCI SPÓŁKI  

Zasady wewnętrznej kontroli jakości Kancelarii Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 
określają ogólne wymogi dla systemu wewnętrznej kontroli jakości usług czynności rewizji 
finansowej oraz innych usług realizowanych zgodnie z przedmiotem działalności Spółki i są 
spójne z: 

− Ustawą o biegłych rewidentach 

− Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej (uchwała nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 
10 lutego 2015 r wprowadzająca do stosowania przez biegłych rewidentów i podmioty 
uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych: 

− Międzynarodowe Standardy Badania 

− Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu 

− Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy 
Historycznych Informacji Finansowych ) 

− Zasadami Wewnętrznej Kontroli Jakości podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych (uchwała nr 2784/52/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r 
wprowadzająca do stosowania przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do 
badania sprawozdań finansowych 

− Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.  

System kontroli jakości działający w Spółce zapewnia: 

− przeprowadzanie kontroli jakości czynności rewizji finansowej 

− określanie kryteriów, przy spełnieniu których niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu 
kontroli jakości danego zlecenia, którego przedmiotem są inne badania i przeglądy 
historycznych informacji finansowych oraz zlecenia na inne usługi atestacyjne i pokrewne 

− przeprowadzanie wyrywkowej kontroli jakości zleceń spełniających kryteria ustalone 
zgodnie z wyżej wymienionym punktem 

− odpowiedzialność każdego pracownika Spółki za zapewnienie jakości oraz 
przestrzeganie zasad i procedur systemu kontroli jakości 
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− odpowiedzialność Zarządu za zapewnianie jakości usług świadczonych przez Spółkę 

− stosowanie odpowiednich zasad i procedur przyjmowania zleceń i kontynuowania 
współpracy ze zleceniodawcami oraz przyjmowanie specyficznych zleceń 

− zgodność przebiegu wykonywania usług z przepisami prawa oraz zasadami etyki 
zawodowej i standardów zawodowych.  

 

5.2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA WEWN ĘTRZNEGO 

SYSTEMU KONTROLI JAKO ŚCI SPÓŁKI   

Zarząd Spółki 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 funkcjonowania Podmiotu kontrola nie była 
przeprowadzana  

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

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka wykonała 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. 

Zarząd Spółki 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. Wszyscy rewidenci 
zatrudnieni w Spółce oraz współpracujący z Podmiotem są objęci systemem obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego. Spełnienie powyższego obowiązku podlega stałej kontroli. 
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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 Spółka osiągnęła z działalności rewizji finansowej i z innych 
usług wskazanych w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach przychody w kwocie 170,1 tys. 
zł. 

Według rodzajów usług przychody kształtowały się następująco: 
− usługi rewizji finansowej 153,5 tys. zł. 
− świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania 16,6 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 i złożoności problemów w niej występujących w oparciu 
o pracochłonność danego projektu. Kluczowi biegli rewidenci wynagradzani są na podstawie 
umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.  

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.  

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

Osobą odpowiedzialną za sporządzenie niniejszego sprawozdania Kancelarii Finansów i 
Rachunkowości Sp. z o.o. jest Biegły Rewident - Marta Kostrzewa. 

 

  

 
 

Warszawa, 31 marca 2016r.  Marta Kostrzewa Prezes Zarządu 

 


