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SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA
DORADCA AUDITORS SP. Z O.O. ZA ROK
oBROTOVVY OD 01.07.2016 R. DO 30.06.2017 R.

I. WSTEP

Sprawozdanie z p.zejftystoSci dzialania DOMDCA Auditors Sp. z o_o. zosrarc
spoeqdzone i opublikowane na podstawie Ustawy z dnja lj m4a 2017 r. o bieglych
rewldentach, firmach audytorskich orcz nadzotze pubticznym (Dz. 0. z 6.O6.2Oj7 t., poz.'10E9), a wczesniej Ustawy z dnia 7 maja 2OO9 r. 'o 

biegtych rewidentach i ich
samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdafi finansowvch oGz o
nadzoze publicznym (Dz U. z dnia 22lipca 2O1S r. poz. 101.1), jak rownietwymogaml
art. 40 DyreKywy Unii Europejskiej nr 43 w sprawie ustawo;ych badai rocznycn
sprawozdaA finansowych i skonsolidowanych sp.awozdai fi nansowy;h.

STRUKTURA WTASNO IOWA I FORMA PRAWNA

Nazwa iednostki. forma orawna i adres siedzibv:

DORADC-A Auditors jest spdlka z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibE w cdadsku
(PL 80-266) przy ul. Gunwatdzki4212.

Podstawa orawna dzialalnoSci

Sp6lka zostala 
-zarejestrowana 

w Krajowym Rejestze Sqdowym prowadzonym przez Sqd
Rejonowy w cdafisku Xll Wydzial cospodarczy KRS p;d numerem OOOOO87341.
Rejestracji dokonano 1 lutego 2OO2 roku.

Nridentyfikecjipodstkowej(NlP)i 586-001-74-39

Nrrejestracjistatystycznej(REGON)| 190271496

Kaoital wlasnv i udzialowcv

Kapital zakladowy DORADCA Audito6 Sp. z o.o. na dziei 30.06.2017 r. wynosa 67.BOO,OO
zl.

Na 30.06.20'17 roku wsp6tnrkami Sp6lki sq:

Jan Karod

Zygmunt Cichocki

DORADCA Consultants Ltd Sp. 2 o.o.

Zazad So6lki

Na dziefi spotzqdzenia niniejszego sprawozdania sklad Zar2qdu byt nastgpujqcy.
. Jan Karod - Prezes Zarzqdu,
. Zygmunt Cichocki - Czlonek Zarzadu.

51,33%,

25,66yo,

23,O1o/o.

OORAOCAAudiloc Sp zoo.



Pzvnalezno6d do sieci

DORADCA Auditors Sp. z o.o. nie nale2y do sieci skupiajqcej firmy audytorskie.

ilr. STRUKTURA ZARZADZANTA

Siedziba Sp6lki miesci sje w GdansKU_

W. Spolc€ stosowana jest matrycowa struktura zazedzania. Kom6rki organizacyjne sa
najczesciej dorarnymi zespolamj roboczymi, ulo2onymi w maciezy, kt6ra okreslona jesi
na zasadzie dwuwymiarowego grLtpowania.

W strukturze organizgcyjnej wyodrebnione sq nastepujqce duialy gl6wne:

' Dzial audytu,. Dzial prowadzenia ksjqg,. Dzral administracji i marketingu.

W ramach podstawowych dzial6w funkcjonuje r6wnie2 mniejsze subkom6rki organizacyjne
zorientowane specjalistycznjo, jak r6wnie2 kom6rki int;rdyscypliname zorientowane
zadaniowo lub projektowo.

IV. SYSTEM KONT

DOMDCA Audito6 Sp. z o.o. posiada wdrozony system wewnetrznej kontroli jakosci,
zgodnte 

_z 
wymaganiami wynikajqcymi z polskiego prawodawstwa odnoszqcego ate oo

podmiot6w audytorskich, jak.6wnie2 Krajowymi standardami rewizji finansowej.
Przy badaniu jednostek zainteresowania publjcznego, poczqwszy od bada6 za 2016 rok,
DOMDCA Auditors Sp. z o.o. stosuje Mi€dzynarodowe Standardy Badania. W zwiazku z
tym poczqwszy od 01.01.2016 r. wprowadzono wewnetrzny system kontrolijakogci zgodny
z Miedzynarodowymi Standardami Badania.

System kontroli i zapewnienia jakosci obejmuje wszelkie czynnosci rewizji finansowej oraz
inne uslugi realizowane zgodnie z przedmiotem dzialalnosii. Wewnqtzny system kontroti
jakosci oparty jest na nastepujqcych komponentach:

' zgodnosC ze standardami etycznymi (ze szczeg6tnym naciskiem na nrezale2nosc a

obiekt!'$/izm, etycznogC dzialania),. odpowiedzialnosC zatzqdu za zapawniede wysokiejjakosci uslug,. naaisk na gzkolenie ipodnoszenie kompetencji pracownik6w,. koncentracja na jako$ci przeprowadzanych prac, jak r6wnie2 ich rezuttatdw i
dokumentacji roboczej,r staly monitoring systemu jakosci,. dbalose o przejrzyste rslacje z klientami i wsp6lpracownikami.

DOMDCAAudilor3Sp. z oo



Procedury kontroli izatwierdzania dokumentacji roboczej z badania sprawozoan
finansowych oraz innych czynnosci zakodczonych opiniq certyfrkujqcq koncentrulq srg na
2apewnieniu stalego nadzoru jakosciowego i majq za zadanie z;pewnid wysoki po2iom
Swiadczonych uslug Odbywa sie to migdzy innymr popzez:

. tworzenie specjalistycznych zespol6w eksperckich o doswiadczeniu i wiedzy
zapewniajqcej wysokE jakoSd realizacji prac,r syslem wewngtenych konsultacji specjalistycznych,. odpowiedzialnoso kluczowego 

.bieglego rewidenta nadzorujqcego auoyl za
zapewnienie odpowiedniej jakoSc,,r systgm podw6jnej weMikacji rezultat6w audytu (sprawdzenie dokonane przez
bjeglego nadzorujqcego, jak r6wnie2 bieglego weMkujacego wchodzqcego w
sklad Zarzqdu, kt6ry nie bral bezposredniego udzialu w prowadleniu prac).

System konkoli jakosci jest traktowany priorytetowo w wewnetrznych proceouracn
obowiqzujecych w Sp6lce, miedzy innymi w dokumencie ,,procedura wewnetrznej kontroli i
zatwierdzenia dokumentacji roboczej z badania (przeglad6w) sprawozd;h finansowych
oraz Innych czynno6ci zakodczonych opinie certyfikujqcq',.

DOMDCA Auditors Sp. z o.o. oswiadcza, i2 system wewnetr2noj konkoli jakosci
funkcjonuje skutecznie, zapewnia wysokae standardy Swiadczontch uslrrg, jak rownte2
zgodnosc z prawem i normami etycznymi dotyczqcymi dzlglalnosci audytorsiie;.

v. KONTROLA KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU

Kwestie zwiqzane z kontrolami Krajowej Komisjj Nadzoru, zostaty uregulowane w Ustawiez dnia 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oaz nadzotze
publicznym (Dz. U. z 6.06.2017 t., poz. .1089), a wczesniej Ustawie 2 dnia 7 maja 2OO9 r. o
biegtych rewidentach i ich samoeqdzie, podmiotach uprawnionych d; badania
sprawozdai finansowych oEz o nadzoze publicznym (Dz. U. z dnia 22 lipca 2O'lS r. ooz.
101 1).

Ostatnia kontrola zostala przeprowadzona w dniach od j6 marca 2Oj5 r. do 20 marca
2015 r. na podstawie upowa2nienia nr 2015/018 z dnia 20 lutego 201Sr. wydanego przez
Krajowq Komisje Nadzoru. Kontrola objela okres po 1 stycznia 2Oi3 r. Ko;trolerzy
przedstawili ,,Protok6l kont.oli przeprowadzonej przez kontroler6w czynnosci rewizji
finansowej wykonanych od dnia wej6cia w 2ycie krajowych standard6w rewizji finansowei,
z dnia 13.04.2015 t.

W wyniku kontroli nie zaistnialy okolicznosci wskazane w Art. 27 Ust. .l pkt. 3 Ustawy o
bieglyqh r€widentach i ich samorzadzie. KKN nie zlo2yla wniosku o Krajowego Rzecznika
Dyscyplinarnego o wszczecie postepowania dyscyplinarnego wobec bieglych rewident6w,
nae wystqpila z wnioskiem do Krajowej Rady Biegtych Rewident6w o nalo2enie kary
rnansowel.

DORADCA Audito.s Sp.2 oo
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Wykaz jednostek zainteresowania publicznego badanych pzez DORADCA Auditors SD. z
o.o. w rot(u obrotowym zakodczonym 30.06.2017 r.:

. Wilbo S.A. w Gdyni,. Wistil S.A. w Kaliszu.

VTI. POLITYKA ZA

DORADCA Auditors Sp. z o.o. oswiadcza, 2e w Sp6lce wdro2ona jest potityka
zapewniajqca zachowanie niezale2nosci zgodnie z Ustawa z dnia 11 maia 2017 t. o
bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U:z 6.06.20j7
r., poz. 1089), a wczesniej z Ustawq z dnia 7 maja 2OO9 r. o bieglych rewidentach i ich
samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaa finansowvch oraz o
nadzoze publicznym (Dz. U. z dnia 22lipca 2015 t. poz. 101|1), Krajowymi jtandardaml
rewizji finansowej jak r6wnie2 kodeksem etykizawodowej bieglych ksiggowych IFAC.
Polityka zapewnienia niezale2nosci opisana jest w dokumencie ,,procedula wewnerrznel
kontroli izatwierdzenia dokumentacji roboczej z badania (pzeglqd6w; sprawozdari
fi nansowych oraz innych czynnosci zakoiczonych opinjq cerMikujEce,,.

Sp6lka jako podmiot uprawniony do badania sprawozdai finansowych ptzed pzyjeciem
zlecenia na czynnosci rewizji finansowej kazdorazowo sprawdza czy nie zaihodzq
okolicznogci, kt6re powodowalyby niedotrzymanie zasady niezale2nosci. W sytuacji gdy
zachodzq przeslanki niezachowania reguly niezale2no6ci, Spolka nie zawrera umowy o
uslugi z zakresu rewizji finansowej.

Wewietzne procedury dotyczqce polityki jakosci i zachowania niezale2nosci ograniczajq
mo2liwoSC konfliktu z powodu zlamania zasad niezal€2ng6ci -podmioiu

pzeprowadzajqcego audyt od jednostki badanej. Biegli rewidenci, a takt6 aplikanci lub
asystenci biorqcy udzial w czynno6ciach rewizyjnych skladajq przy podprsywaniu umowy
oraz w momencie wydania raponu/opinii gswiadczenia o niezale2nogci od badanego
podmiotu. Wewngtrzne proc€dury DORADCY nakladajq ponadto obowiazak
ka2dorazowego zglaszanja zarzqdowi meldunk6w o ewentualnych symptomach mogqcych
Swiadczyd o zachwianiu zasady niezale2nosci.

VI. CZYNNOSCI REWZYJNE W JEDNOSTKA-H ZAII{TERESOWAI\IIA
PUBLICZNEGO

vil. DoSKoNALENtE ZAWODOWE BtEGtyCH neWtOENi6W

Kwestie doskonalenia zawodowego bieglych rewident6w uregulowane zoatat w
clokumencie ,,Procedura wewnetenej kontrcli izah/vierdzenia dokumentacji roboczej z
badania (przeglqd6w) gprawozdafi finansowych oraz innych czynnosci zakoiiczonych
opiniq certyf ikujqcq".

Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni w Sp6lce obowiEzkowo uczestniczq w szkoleniach
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegtych rewident6w organizowanych przez
Krajowq Rade Bieglych Rewident6w (Polskq lzbe Bieg.lych Rewident6w).

OORADCAAUd oT€ Sp z o o.
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Opr6cz tego wszyscy pracownicy DORADCA Auditors biorq udzial w wewnFrrznycn
panelach szkoleniowych i dyskusyjnych, jak r6wnie2 szkoleniach wewnettznych wedlug
personalnych program6w rozwoju zawodowego. pracownicy maje zapewniony dostep do
aKualnych publikacji, literatury, czasopism specjalistyczne, portali bran2owych z dziedziny
rachunkowosci, audytu, podatkdw, [4SSR/MSSF, zarzadzania i dziedzin ookrewnvch.
Dzieki termu pracownicy majq mo2liwosC stale podnogiC swojq wiedze i rozwijad
komDetencie.

rx. TNFoRMACJE O OSTAGNTETYCH PRZYCHODACH

DORADCA Auditors Sp. z o.o. w okresie 01 .07.2016 - 30.06.2017 osiqgnela nastepujEce
pzycnooy:

Pr:ychody z! olr€.
01.07.2016n0.08.ml7

Czynnosci rewizji finansowej 1.825900,00

Uslugow€ prowadzeni€ ksiqg rachunkowych 19.900 00

Doredztwo podalkow6 10.200,00

Prowadzenie posiepowania upac{\cscrowego lub likwidacyj.ego 0,00

Dzialatnosc wydawnicze lub szholeniowa 0,00

Ekspertyzy lub opinie ekonomiczno-f nsnsowe 169 400,00

Uslugi atestacyjne, doradztwa lub zazqdzanie 161 921,91

Uslugi ptzewidzaane standsdami €wizji finansow€j i innych uslug

2a6lee2onych do wykonywania pzez biegtch r6wid6nt6w
0,00

2.207 .321 ,t1

X. ZASADYWYNAGRADZANIA

zasady wynagrodzenia kluczowych biegtch rEwident6w oraz qzlonk6w zarzqdu reguluje
,,Regulamin wynagradzania pracownikow Sp6lki z ograniczonq odpowiedzislnosciq
DoRADCA Auditors Sp. z o.o. w Gda68ku". Szczeg6lowy opis zasad wynagradzania
personelu znajduje 3iq w wewn€trznym dokumencie Sp6lki ,,Opis zasad wynagradzania
bieglych rewident6w, aplikanlow i asystent6w'.

Wynagrodzenia zbudowana sq z nastepujeqych komponent6w:

. dochodu z tytulu pelnienia normalnych obowiqzk6w,

. dochodu z tytulu realizacji zlecei dodatkowych.

DORAOCA Audito.s sP. z o.o.
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W okresie objetym niniejszym raportem Sp6lka zatrudniata nastepujqcych bieglych
rewidenl6w:

lmla I nazwlako l{r Folma :atrudnlanh

Jan Karc6 u21 umowa o prac€ ne c2a6 ni€okrcSlony

Zygmunt Cichocki 9896 Umowe o pracg na czaa nieokro6lony

10030 umo\fla o preca ne czas nieokroilony

Zygmunt Raszka 9906 Umowa o prac4 na cza3 nieokrejlony

Marcin ZiQtara 12514 Umowa o place na czaa nicokroglony

Michel lc.od 12836 Umowa o pracq ne czes ni€okre6lony

XI. BIEGLY REWIDENT ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWOZDANIE

Bigglym rewidentem odpowiadajqcym za spozqdzenie niniejszego sprawozdania jest
Zygmunt Cichocki nr 9896.

Gdafisk, '15.09.2017 r.

/ll
zeuunfichockl

BIEGLYT{U!r|OENT
Nr 

7e6
i){TRADCA Auditors Sp- z c
ur Gn!rw.r art. 212. 80-266 Gdai
r. ti,5rl)55: rll i8 lel,irt:1058) 558 i j '

\l:5rlil'001 74_:9
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zArAczNtKt Do EPRAWOZDANTA

1) Ofi,i.dcz€nie zarzqdu na t!|n8t d(ubcznocci funkqonowania syrbnu wlwnfirztaj
kotuoli jakolci,

2) Otwiadczenie o stosow.rj pre podmlot uprawniony do badenh sprrvtsqblt
finansowych_ polityor w zakrlala zapqrnLnie niilzrld|o6ci, zlufaqec
potwi€{&snie, 2e i!!t przapmwa.Lam wsunlfzne kontola przectr:caania -rird
niezaharc6ci.

3) O&rladczenie o dosow.nd pr..z podmiot upEs'nlony do b€dania 3prarys4bn
fin8n8otvy€h politycr w zakrrli! doakonalania zam(b$€go bklgwt r.uid!nt&y.

Tx)R OC Aidb.r So. z o.o.



Zazqd. podmiotu uprawnionego do badanie sprawozdai finansowych oswiadcza, ze syst€m
wewnQtzn€j korfoli jako6ci zostal opracorv€ny i wdrozony zgodnie z zaiad8mi, o ki6rych
mowa w Ustawiq z dnia'l,l maja 2017 r, o blegtch rewidenteih, firmach audytoiskich onz
nadzlze publicznym (Dz. U, z 8.06.20i7 r,, poz. 1089), a wcze6niej w art. 2j ust. 2 pK 3 lit.b) Uslawy z dnia 7 maja 2009 r. o bicglych rswidentach I ich eimozqdzic, podmiotach
uprawnionych do badania Bprawozdai finansowych oraz o nadzorze pubiicznym (Dz. U. z
dnia 22 lipca 2015 r- poz. 1011).

Jan Karoh

I

Prezes 4Fzedu
tJ

Zygmunt Clchockl

oswhDczENtE DoRADCA AUDtroRs gp. z o.o. oDNoSNtE wEtvNETRzNEGo
SYSTEIIIU XONTROLI JAKOSCI

Zazedu

15t09t2017

O08,ADCA Attditors SP. z o.o-
ul Grunwaldzka 212. 80-266 Gdaisk
re (056)55381 58 lel.fex (058)55813 9,l

llP: 596-001-74-3C



oSwtADczENtE DoRADca AUDtToRs sp. z o.o. oDNoSNtE pRocEDUR
PRZESTRZEGANIA NIEZALE2NOSCI

Zazqd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdad finansowych ogwiadcza, 2e
stosowana procedury w zakresie zapewnienia niezatezno6ci zgodie sq z zasadami,
o kt6rych mowa w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, finnach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 6.0A.2017 r., poz. .1089). a
wczegniej w Ustawie z dnia 7 maia 2009 r. o bieglych rewidentach i ich eamozadzie.
podmiotach uprawnionych do badania gprawozderi tinensowych oraz o nadiorze
publicznym (Dz. U. z dnia 22 tipca 2Oj 5 r. poz. 1O11 zp6an. zrrt.).

Wewngtrzna konlrola przestrzegania niezale2nosci przeprowadzana jest na bie2eco.

.,an Karoi

Zygmunt Ciqhocki

i:"iok

15t09t2017 iUiiADCA Auditors Sp. z o.a
ur !,runwr|i. i 212 80266cdan<,
rer {0'8)55J j8 let/iai ,05€)55t r.t ,r.

Ntp: 536_001 74_39



oSwtADczENtE DoRADca AUDIToRs ap. z o.o. DowczAcE DogKoNALEN|A
ZAWODOWEGO

Jan Karoi

Zarzad podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych o6wiadcza, ze
zap€wnia mo2liwo56_ wypelniania, prz€z biegtch rewident6\r, zatrudnionych w
podmiocie, obowiqzk6w w zakresie doskonatenia zawodowego biegfych rewid'ent6w,
wynika.iecych z uchwal Krajowej Rady Biegtych Rewident6w.

\n ---
I'P;;fa;;

Zygmunt Cichocki

/l
C:";ryz;.i,

15tO9nO17
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