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SPRAWOZDAN IE Z PRZEJ RZYSTOSCI DZIALAN IA
DORADCA AUDITORS SP.ZO.O.ZA ROK
oBROTOVI/Y OD 01.07.2017 R. DO 30.06.2019 R.

l. wsTEP

Sprawozdanie z przejrzysto6ci dzialania DORADCA Auditors Sp. z o.o. zostalo
spozqdzone i opublikowane na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 6.06.2017 r., poz.
1089), a wczeSniej Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich
samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1011), jak r6wnie2 wymogami
art. 40 Dyrektywy Unii Europejskiej nr 43 w sprawie ustawowych badah rocznych
sprawozd ar1 fi n ansowych i skon sol idowanych spraw ozdafi fi na nsowych.

II. STRUKTURA WLASNOSCIOWA I FORMA PRAWNA

Nazwa iednostki. forma prawna i adres siedzibv:

DORADCA Auditors jest sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialnoSciqz siedzibq w Gdafisku
(PL 80-266) przy ul. Grunwaldzkiej 212.

Podstawa prawna dzialalno6ci

Sp6lka zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sqdowym prowadzonym przez Sqd
Rejonowy w Gdahsku Xll Wydzial Gospodarey KRS pod numerem 0000087341.
Rejestracji dokonano 1 lutego 2OO2 roku.

Nr identyfikacji podatkowej (NlP): 586-001-74-39

Nr rejestracji statystycznej (REGON): 190271496

Kapital wlasnv i udziafowcy

Kapitalzakladowy DORADCAAuditors Sp.z o.o. na dzie6 30.06.2018 r. wynosi 67.800,00
A.

Na 30.06.2018 roku wsp6lnikami Sp6tki sq:

Jan Karoh

Zygmunt Cichocki

DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o.

Zazad Sp6lki

Na dziei sporzqdzenia niniejszego sprawozdania sklad Zarzqdu byl nastqpujqcy:

. Jan Karofi - Prezes Zarzqdu,

. Zygmunt Cichocki - Gzlonek Zarzqdu.

51,330/o,

25,660/o,

23,010/o.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Pzvnale2noSc do sieci

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

ilt. STRUKTURA ZARZADZANTA

Siedziba Sp6lki mieSci siq w Gdarisku.

W Sp6tce stosowana jest matrycowa struktura zarzqdzania. Kom6rki organizacyjne sq
najczqSciej dora2nymi zespolami roboczymi, ulo2onymi w macierzy, kt6ra okreSlona jest
na zasadzie dwuwymiarowego grupowania.

w strukturze organizacyjnej wyodrqbnione sq nastqpujqce dziaty gl6wne:

. Dzial audytu,

. Dzial prowadzenia ksiqg,

. Dzial administracji i marketingu.

W ramach podstawowych dzial6w funkcjonujq r6wnie2 mniejsze subkom6rki organizacyjne
zorientowane specjalistycznie, jak r6wnie2 kom6rki interdyscyplinarne zorientowane
zadaniowo lub projektowo.

IV. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI

DORADCA Auditors Sp. z o.o. posiada wdro2ony system wewnqtznej kontroli jakoSci,
zgodnie z Wmaganiami wynikajqcymi z polskiego prawodawstwa odnoszqcego sig do
podmiot6w audytorskich, jak r6wnie2 Krajowymi standardami rewizji finansowej.

Przy badaniu jednostek zainteresowania publicznego, pocz€lwszy od badafi za 2016 rok,
DORADCA Auditors Sp. z o.o. stosuje Miqdzynarodowe Standardy Badania. W mdqzku z
tym pocz€lwszy od 01 .01.2016 r. wprowadzono wewngtrzny system kontroli jako6ci zgodny
z Migdzynarodowymi Standardami Badania.

System kontroli i zapewnienia jako5ci obejmuje wszelkie czynnoSci rewizji finansowej oraz
inne uslugi realizowane zgodnie z przedmiotem dzialalnoSci. Wewnqtany system kontroli
jakoSci oparty jest na nastqpujqcych komponentach:

. zgodnoSd ze standardami etycznymi (ze szczeg6lnym naciskiem na niezale2noS6 i

obiektywizm, etyczno66 dzialania),
. odpowiedzialn o36 zarzqdu za zapewnienie wysokiej jako5ci uslug,

' nacisk na szkolenie i podnoszenie kompetencji pracownik6w,
. koncentracja na jakoSci pzeprowadzanych prac, jak r6wnie2 ich rezultat6w i

doku mentacj i robo czej,

' staly monitoring systemu jako5ci,
. dbaloS6 o przejrzyste relacje z klientami i wsp6lpracownikami.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Procedury kontroli i zatwierdzania dokumentacji roboczej z badania sprawozda6
finansowych oraz innych czynnoSci zakoficzonych opiniq certyfikujqcq koncentrujq siq na
zapewnieniu stalego nadzoru jakoSciowego i majq za zadanie zapewni6 wysoki poziom
Swiadczonych uslug. odbywa siq to miqdzy innymi poprzez:

' tworzenie specjalistycznych zespol6w eksperckich o do6wiadczeniu i wiedzy
zapewniajqcej wysokq jako6c realizacji prac,. system wewngtrznych konsultacji specjalistycznych,

' odpowiedzialno56 kluczowego biegfego rewidenta nadzorujEcego audyt za
zapewn ienie odpowiedn iej jakoSci,

' system podw6jnej weryfikacji rezultat6w audytu (sprawdzenie dokonane przez
bieglego nadzorujqcego, jak r6wnie2 bieglego weryfikujqcego wchodzqcego w
sklad Zarzqdu, kt6ry nie bral bezpoSredniego udzialu w prowadleniu prac).

System kontroli jakoSci jest traktowany priorytetowo w wewnqtznych procedurach
obowiqzujqcych w Sp6tce, migdzy innymi w dokumencie ,,Procedura-wewngtrznej kontroli i

zatwierdzenia dokumentacji roboczej z badania (przeglqd6w) sprawozdafi fininsowych
or az i n nych czyn n o6ci za koiczonych o pi n i q certyfi kuj qcq', .

DORADCA Auditors Sp. z o.o. oSwiadcza, t2 system wewnqtrznej kontroli jakoSci
funkcjonuje skutecznie, zapewnia wysokie standardy Swiadczonych uslug, jak r-6wnieZ
zgodnoSe z prawem i normami etycznymi dotyczqcymi dzialalnoSci audytorst<iej.

V. KONTROLA KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU

Kwestie zwiqzane z kontrolami Krajowej Komisji Nadzoru, zostaly uregulowane w Ustawie
z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 6.06.2017 r., poz.1O89), a wczeSniej Ustawie z dnia 7 maja2009 r. o
biegtych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdah finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22lipca 2O1S r. poz.
1011).

Ostatnia kontrola zostala pzeprowadzona w dniach od 16 marc a 2015 r. do 20 marca
2015 r. na podstawie upowa2nienia nr 2015/018 z dnia 20 lutego 2015r. wydanego przez
Krajowq Komisjg Nadzoru. Kontrola objgla okres po 1 styCznia 2013 r. Koitrolezy
pzedstawili ,,Protok6l kontroli pzeprowadzonej pr:ez kontrolerow czynnoSci rewizji
finansowej wykonanych od dnia wejScia w 2ycie tirajowych standard6w rewilifinansowei,
z dnia 13.04.2015 r.

W wyniku kontroli nie zaistnialy okolicznoSci wskazane w Art. 27 Ust. 1 pkt. 3 Ustawy o
biegtych rewidentach i ich samorzqdzie. KKN nie zlo2yla wniosku o Krajowego Rzecznlka
Dyscyplinarnego o wszczgcie postgpowania dyscyplinarnego wobec bieglych rewident6w,
nie wystqpila z wnioskiem do Krajowej Rady Bieglych Rewident6w o nalo2enie kary
finansowej.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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PUBLICZNEGO
VI. CZYNN I REWIZYJNE W JEDNOSTKACH ZAINTERESOWANIA

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego badanych przez DORADCA Auditors Sp. z
o.o. w roku obrotowym zakoficzonym 30.00.2018 r.:

. Arcus S.A.

. Wistil S.A.

' Indygotech Minerals S.A.

VII. POLITYKA ZAPEWNIENIA NIEZAL NO

DORADCA Auditors Sp. z o.o. oSwiadcza, 2e w Sp6lce wdro2ona jest polityka
zapewni4qca zachowanie niezale2noSci zgodnie z Ustawq z dnia 11 maja 2017 r. o
biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 6.06 .2017
r., poz. 1089), a wcze6niej z Ustawq z dnta 7 maja 2009 r. o biegtych rewidentach i ich
samozqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdah finansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1011), Krajowymi standardami
rewizji finansowejjak r6wnie2 kodeksem etyki zawodowej biegtych ksiqgowych IFAC.

Pofityka zapewnienia niezale2noSci opisana jest w dokumencie ,,Procedura wewngtrznej
kontroli i zatwierdzenia dokumentacji roboczej z badania (przeglqd6w) sprawozdafi
fi nansowych oraz innych czynno5ci zakof czonych opiniq certyfikuj qcq," .

Spolka jako podmiot uprawniony do badania sprawozdarl finansowych przed przyjgciem
zlecenia na czynnoSci rewizji finansowej ka2dorazowo sprawdza czy nie zachodzq
okoficzno6ci, kt6re powodowalyby niedotzymanie zasady niezale2no6ci. W sytuacji gdy
zachodzq przeslanki niezachowania reguty niezale2noSci, Sp6tka nie zawiera umowy o
uslugi z zakresu rewizji finansowej.

Wewnqtrzne procedury dotyczqce polityki jako6ci i zachowania niezale2no6ci ograniczajq
mo2liwo56 konfliktu z powodu zlamanta zasad niezale2noSci podmiotu
przeprowadzalqcego audyt od jednostki badanej. Biegli rewidenci, a tak2e aplikanci lub
asystenci biorqcy udzial w czynnoSciach rewizyjnych skladajq przy podpisywaniu umowy
oraz w momencie wydania raportu/opinii o6wiadczenia o niezale2no6ci od badanego
podmiotu. Wewnqtzne procedury DORADCY nakladajq ponadto obowiqzek
ka2dorazowego zglaszania zarzqdowi meldunk6w o ewentualnych symptomach mogqcych
Swiadczy6 o zachwianiu zasady niezalehno6ci.

VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE BIEGLYCH REWIDENTOW

Kwestie doskonalenia zawodowego bieglych rewident6w uregulowane zostaty w
dokumencie ,,Procedura wewnqtrznej kontroli i zatwierdzenia dokumentacji roboczej z
badania (pzeglqd6w) sprawozdafl finansowych oraz innych czynnoSci zakoficzonych
opi niq certyfiku jqcE" .

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni w Sp6tce obowiqzkowo uczestni czE w szkoleniach
obfigatoryjnego doskonalenia zawodowego biegtych rewident6w organizowanych przez
Krajowq Radq Biegtych Rewident6w (Polskq lzbe Bieglych RewidentOi,).
Opr6cz tego wszyscy pracownicy DORADCA Auditors biorq udzial w wewngtznychpanelach szkoleniowych i dyskusyjnych, jak r6wnie2 szkoleniach wewnqtznych weOiugpersonalnych program6w rozwoju zawodowego. Pracownicy majq 

=ap"*niony dostep doaktualnych publikacji, literatury,_czasopism spe_cjatistyczne, iortali bran2owych zdziedziny
rachunkowoSci, audytu, podatk6w, MSSR/MSSF, zazqdzania i dziedzih pokrewnych.
Dzigki termu pracownicy majq mo2liwoS6 stale podnosi6 swojq wiedzg i rozitlae
kompetencje.

lx. TNFoRMACJE O OS|AGN|E

DORADCA Auditors Sp. z o.o. w okresie 01 .07.2017 - 3O.O 6.201g osiqgngta nastgpujqceprzychody:

Typ ptzychod6w
Przychody za okres

01 .o7 .2017-30. 06.20 1 I
CzynnoSci rewizji fi nansowej 2 385 900,00

Uslugowe prowadzenie ksiqg rachunkowych 107 800,00

Doradztwo podatkowe
1 600,00

Prowadzen ie postgpowa n ia upadlosciowego lu b li kwidacyjnego 0,00

Dziala I noS6 wydaw nicza lub szkolen iowa 0,00

Ekspe0zy lub opinie ekonomiczno-finansowe 91 300,00

U slu g i atestacyj n e, d o radztw a lub zarzqdzania 287 517,79

Uslugi pzewidziane standardami rewiz)i finansowej i innych uslug
zastze2onych do wykonywania pzez bieglych rewident6w 0,00

Razem 2874117,79

X. ZASADY VI/YNAGRADZANIA

?tsady wynagrodzenia kluczowych bieglych rewident6w oraz czlonk6w zarzqdu reguluje
,,Regufamin wynagradzanta pracownitiOw Sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
DoRADCA Auditors Sp. z o.o. w Gdahsku". SzczegolJry opis zasad wynagradzania
personelu znajduje siq w wewngtrznym dokumencie bp6lki ,,Opis zasad wynagra dzania
biegtych rewident6w, aplikant6w i asystent6w,'.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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wynagrodzenia zbudowana sq z nastgpujqcych komponent6w:

' dochodu z tytulu pelnienia normalnych obowiqzk6w,. dochodu z tytulu realizacji zlecefi dodatkowych.w okresie objgtym niniejszym raportem sp6lki zatrudniala
rewident6w:

nastgpujqcych biegtych

lmig i nazwisko Nr Forma zatrudnienia

Jan Karofi 6421 Umowa o prace na czas nieokre6lony

Zygmunt Cichocki 9896 Umowa o prace na czas nieokre5lony

Anna Wiszejko 1 0030 Umowa o prac? na czas nieokreSlony

Zygmunt Raszka

Marcin Zietara

Michal Karofi

9906 Umowa o prace na czas nieokreSlony

12516 Umowa o pracg na czas nieokreSlony

12836 Umowa o prace na czas nieokre5lony

Joanna Deja 11456 Umowa o prace na czas nieokre6lony

XI. BIEGLY REWIDENT ODPOW

Bieglym rewidentem odpowiadajqcym za sporzqdzenie niniejszego sprawozdania jest
Zygmunt Cichocki nr 9896.

Gdarisk, 26.10.2018 r.

n/ll
Atsmuft flficttocki
eleclHh^/tDENr

NrP896

DORADCA Auditors Sp. z 0.o
uf . Grunwaldzka 212, 80-266 Gdar1si
tel.: (058)553 B1 58, tet./fax: (0SB) 558 13 94

NIP: 586-001-74-39

DORADCA Auditors Sp. z o.o. -8-
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1)

2)

ZALACZN I Kt DO SPRAWOZDAN tA

OSwiadczenie zarzqdu na temat skutecznoSci funkcjonowania systemu wewnqtznej
kontroli jakoSci,
OSwiadczenie o stosowanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdah
finansowych polityce w zakresie zapewnienia iiezaleZno5ci, zawierajqce
potwierdzenie, 2e jest przeprowadzana wewnqtrzna kontrola przestzegania zjsad
niezale2noSci,
OSwiadczenie 9. stosowanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozda6
finansowych polityce w zakresie doskonalenia zawodowego bieglych rewident6w.

3)

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Zarzqd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdah finansowych oSwia dcza,2e system
wewnqtrznej kontroli jako6ci zostal opracowany i wdro2ony zgodnie z zasadami, o kt6rych
mowa w Ustawie z dnia 11 maia 2017 r. o bieglych rewidentalh, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz. U. z 6.06.2017 r., po2. 1089), a wczesniej w art.21 ist. 2 pkt 3 lit.b) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewideniach i ich simorzqdzie, podmiotach
uprawnionych do_badania sprawozdaf finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. lJ. z
dnia 22lipca2015 r. poz. 101 1).

PrezeslZarzqdu

Cichocki

Zarzqdu

26t10t2018

DORADCA Auditors Sp, z o,o.
ul. Grunwaldzka 212, BO_IUU CO.,I*U
tel.: (05S)S5g 81 58, tet./fax: (OSg) SSS 13 ga

Ntp: 586_001-24-39
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Zarzqd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdai finansowych oSwiadcz a, 2estosowane procedury w zakresie zapewnienia niezale2noSci zgodne sq z zasadami,o kt6rych mowa w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegrycfirewideniach, firmachaudytorskich oraz nadzorze_ publicznym (Dz. U. z A.OA-.20,7 r., poz. l9gg), awczesniej w Ustawie z dnia 7 mala 20Og r. o biegfych rewidentach I icn samorzqdzie,podmiotach uprawnionych do badania sprawoid-afi finanso*v"n oraz o nadzorze
pubf icznym (Dz. u. z dnia 22lipca 2o1s r. poz. 1011 z p62n. zm.).

Wewngtrzna kontrola przestrzegania niezale2noSci przeprowadzana jest na bie2qco.

Jan Karofi

:A,-
l

....{1.
Prezes lpzqdu

ZygmurffCichocki

llr
LL

CdonfkZarzqdu

26t10t2018

DORADCA Auditors Sp. z o.c
ul. Grunwaldzka 212,80-266 Gdans
tel.: (058)553 Bl 58, tel./fax: (058) 5S8 13 g.

NIP: 586-001-74-39



oSwlaoczENlE DoRADcA AUDtroRs sp. z o.o. DowczAcE D9SK9NALENTA
ZAWODOWEGO

Zanqd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdarl finansowych o6wiadc za, 2ezapewnia mozliwo66 wype[iania, przez bieglych rewident6w zatrudnionych wpodmiocie, obowiqzk6w w zakresie doskonalenia-zawodowego biegtych rewident6w,
wynikajqcych z uchwar Krajowej Rady Biegtych Rewident6w.

Zygmunt Cichocki

Czlon azqdu

26t10t2018

DORADCA Auditors SP. z o.t>

ul. Grunwaldzka 212,80-266 Gdans

tel.: (058)553 81 58, tel./fax: (058)558 13 s

NIP: 586-001-74-39


