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sprawozdanie z przeirzystosci dzialania DORADCA Auditors sp' z o'o' (zwane dalej

r6wniez ,,sprawozdaniem") zostalo sporzqdzone i opublikowalg na podstawie Ustawy z dnia

11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzoze publicznym

(Dz. u .zzo19 r. poz. 14zi zpo2n.zffi.),awczesniej Usiawyzdnia T maia2009 r. o bieglych

rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawniolv-"1 do badania sprawozdan

finansowych oraz o nadzorz" prbri"rnym (Dz. u. z dnia 22lipca zo15 r. poz' 1011), jak

rownie2 wymogami Artykuru rg ioipoizqa)enia Parlementu Europejskiego i Rady (uE) nr

53712014 z 16.04.2014 r.

sprawozdanie z przejzystosci z dzialania zostalo sporzqdz one za rok obrotowy 01 '07 '2018

r. _ 30.0 6.201g r. i opiera siq na prawodawstwie'aktuirnym za ten okres. zdarzenia lub

informacje z okresow wczesniejszych zostary przyworane o ile sq istotne z punktu widzenia

cetu tego sPrawozdania.

ii: {:t f;{. f.qi:g,sf,:,"r,Fr $1,{ *tllffi $'"'l'fr ii:it

DORADGA Auditors jest spotkq z ograniczonqodpowiedzialnosciq z siedzibq w Gdansku

(PL 80-266) przy ul. Grunwaldzkiej 212'

spotka zostara zarejestrowana w Krajowym Rejestrze sqdowym prowadzonym przez sqd

Rejonowy w Gdafisku xll wydziai Gospodlrczy rcis pod numerem 0000087341'

Rejestracji dokonano 1 lutego 2002 roku'

Nr identyfikacji podatkowej (NlP):

N r rejestracji statystycznej (REGON) :

Kapital wNasnv i udzialowcv

Kapitat zakladowy DORADCA Auditors sp. z o.o. na dziefi 30.06.2019 r. wynosi 67'800,00

zl.

Na 30.06 .2019 roku wsp6lnikami Spotki sq:

+,alg*lqg#*i'f

Jan Karon

Zygmunt Cichocki

DORADCA Consultants Ltd SP' z o'o'

586-001 -74-39

19027 1496

51,330/o,

25,660/o,

23,01o/o.

DORADCA Auditors SP. z o.o'
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Zarzqd Spolki

Na dzien sporzqdzenia niniejszego sprawozdania sklad Zarzqdu byl nastqpujqcy:

. Jan Karon - Prezes Zarzqdu,

. Zygmunt Cichocki - CztonekZarzqdu'

PrzvnaleznoSc do sieci

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

$ii'$'F.,q $.rr $,,,irlflt'i F''::;.i-,-'q ;i:,',ii:i 
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Siedziba Spolki mie6ci siq w Gdafisku.

W Spolce stosowana jest matrycowa struktu ra zarzqdzania. Komorki organizacyjne sq

najczqsciej dora2nymi iespolamiroboczymi, uNo2onymi w macierzy, ktora okreSlona jest na

zasadzie dwuwym ia rowego g ru powan ia'

W strukturze organizacyjnej wyodrqbnione sq nastqpujqce dziaty glowne:

. Dzial audytu,

. Dzial prowadzenia ksiqg,

. Dzial administracji i marketingu.

W ramach podstawowych dzialow funkcjonujq rowniez mniejsze subkom6rki organizacyjne

zorientowane specjalistycznie, jak rownie2 komorki interdyscyplinarne zorientowane

zadaniowo lub Projektowo'

DORADCA Auditors Sp. z o.o. posiada wdro2ony system wewnqtrznej kontroli jakosci,

zgodnie z wymaganiami wynikajqcymi z polskiego prawodawstwa odnoszqcego sig do

p6drioto* 
"rOyt|rskich, 

jali r6wnie2 Krajowymi standardami rewizji finansowej.

przy badaniu jednostek zainteresowania publicznego, poczqwszy od badari za 2016 rok,

DORADCA Auditors sp. z o.o. stosuje Miqdzynarodowe standardy Badania. w zwiqzku z

tym poczqwszy od 01 .01.2016 r. wprbwadzono wewnqtrzny system kontrolijako6ci zgodny

z Migdzynarodowymi Standardami Badania.

System kontroli i zapewnienia jakoSci obejmuje wszelkie czynnoSci rewizji finansowei oraz

inne ustugi realizowane zgodnie z przedmiotem dzialalno6ci. Wewnqtrzny system kontroli

jakoSci oparty jest na nastqpujqcych komponentach:

. zgodnoSc ze standardami etycznymi (ze szczeg6lnym naciskiem na niezale2no36 i

obiektywizm, etycznoSC dzialan ia),
. odpowiedzialn oS". r=qdu za zapewnienie wysokiej jako6ci uslug,

' nacisk na szkolenie i podnoszenie kompetencji pracownikow,
. koncentracja na jakoSci przeprowadzanych prac, jak r6wniez ich rezultat6w i

doku mentacj i robo cze1,

t !*.'

DORADCA Auditors SP. z o'o.
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. staly monitoring systemu jakoSci

. dbaloSc o przeirzyste relacje z klientami i wspolpracownikami'

procedury kontroli i zatwierdzania dokumentacji roboczej z badania sprawozdan

finansowych oraz innych czynnosci zakoficzonych opiniq certyfikujqcq koncentrujq siq na

zapewnieniu starego nadzoru jakosciowego i majq za zadanie zapewni6 wysoki poziom

Swiadczonychuslug.odbywasiqtomiqdzyinnymipoprzez..
. tworzenie specjalistycznych zespolow eksperckich o doswiadczeniu i wiedzy

zapewniajqcej wysokq jako5c realizacii prac'
. system wewnQtrznych konsultacji specjalistycznych,
. odpowiedzialnos6 kluczowego 

- 
biegtego rewidenta nadzorujqcego audyt za

zapewnienie odpowiedniej jako6ci,
. system podwojnej weryfGcli rezultatow audytu (sprawdzenie dokonane przez

bieglego nadzorujq""go, jak rbwnie2 bieglego weryfikujqcego wchodzqcego w sklad

Zarzqdu, ktory np bral bezpoSredniego udzialu w prowadzeniu prac)'

system kontroli jakosci jest traktowany priorytetowo w wewnqtrznych procedurach

obowiqzujqcych w sp6lce, miqdzy innymi * oorumencie ,,procedura wewnQtrznej kontroli i

zatwierdzenia dokumentacji roboczejzbadania (przeglqdow) sprawozdafi finansowych oraz

i n nych czy n no6c i zakoficzo nych o pi n iq certyfikujqcq".

DORADCA Auditors sp. z o.o. oSwiadcza, i2 system wewnqtrznej kontroli jakoSci

funkcjonuje skutecznie, zapewnia wysokie standardy swiadczonych uslug, jak r6wnie2

zgodnosc z prawem i normami etycznymi dotyczqcymi dziatalnosci audytorskiej.

Kwestie zwiqzanez kontrolami Krajowej Komisji Nadzoru, zostaty uregulowane w Ustawie

z dnia 11 maja 2017 r. o biegryth rewideniach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym, a wcze6niej Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich

samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o

nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22lipca 2015 r. poz. 101 1)'

ostatnia kontrola zostala przeprowadzona w dniach od 16 marca 2015 r. do 20 marca 2015

r. na podstawie upowaznienia nr 2015/018 z dnia 20 lutego 2015r. wydanego przez Krajowq

Komisjq Nadzoru. Kontrola objqta okres po 1 stycznii 2013 r. Kontrolerzy przedstawili

,,protok6l kontroli przeprowadzonel przez koniroler6w czynno6ci rewizji finansowej

wykonanych od dnia wejscia w zycie' krajowych standard6w rewizji finansowej" z dnia

13.O4.2015 r.

W wyniku kontroli nie zaistnialy okolicznosci wskazane w Art. 27 Ust. 1 pkt' 3 Ustawy o

bieglych rewidentach i ich 
""ror=qdzie 

(w brzmieniu aktualnym owczesnie)' KKN nie

zlozyla wniosku o Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczgcie postqpowania

dyscyprinarnego wobec biegrych rewident6w, nie wystqpila z wnioskiem do Krajowej Rady

Biegrycn Rewident6w o nalozenie kary finansowej'

DORADCA Auditors SP. z o'o.
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w okresi e 01 .07 .201g - 30.06.201g DoRADCA Auditors sp. z o.o. przeprowadzila badania

sprawozdari finansowych oraz przegrqdy sr6droczne sprawozdan nastqpujqcych jednostek

zainteresowana Pu bl icznego :

. Arcus S.A.

. lmpera CaPital S.A.

w okresie koficzqcym siq 30.06.2019 DORADCA Auditors sp. z o.o. przeprowadzila

ponadto pzeglqd sr6drocznego sprawozdania finansowego:

. Wistil S.A.

DORADCA Auditors sp. z o.o. oswiadcz a,2e w spolce wdro2ona jest polityka zapewnialqca

zachowanie niezaleznosci zgodnie z Ustawq z dnia 11 maja 2017 r. o biegl,ych rewidentach,

firmach audytorskich oraz nidzorze publicznym (Dz. U.z2019 r. poz' 1421 zpo2n' zm')' a

wcze5niej z Ustawq z dnia 7 mala 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzte,

podmiotach ,pr"*nionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze

publicznym (Dz. tJ. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1011), Krajowymi standardami rewizji

iin"nro*ej jak r6wnie2 kodeksem etyki zawodowej biegtych ksiqgowych IFAC'

polityka zapewnienia niezalezno6ci opisana jest w dokumencie ,,Procedura wewnqtrznej

kontroli i zatwierdzenia dokumentacji roboczej z badania (pzeglqdow) sprawozdan

fi nan sowych oraz i n nych czy n no$c i zakoftczonych opi n iq ce rtyfi kujqcq"'

Spolka jako podmiot uprawniony do badania sprawozdafi finansowych przed przyjqciem

zfecenia na czynnosci rewizji finansowej kaidorazowo sprawdza czy nie zachodzq

okolicznoSci, ktore powodowalyby niedotriymanie zasady niezale2no6ci. W sytuacji gdy

zachodzq przeslanki niezachowania regul,y niezale2noSci, Spotka nie zawiera umowy o

uslugi z zakresu rewizji finansowej.

Wewnqtrzne procedury dotyczqce polityki jakoSci i zachowania niezale2noSci ograniczajq

mozliwoSc konfliktu z powodu zhmania 2asad niezaleznoSci podmiotu przeprowadzajqcego

audyt od jednostki badanej. Biegli rewidenci, a tak2e aplikanci lub asystenci biorqcy udzial

* 
"iynnosciach 

rewizyjnych sKJdaj q przy podpisywaniu umowy onz w momencie wydania

raportu/opinii o6wiadczenia o nieza-le/no5ci od badanego podmiotu. Wewnqtrzne procedury

DORADCY naktadajq ponadto obowiqzek ka2dorazowego zglaszania zarzqdowi

meldunkow o ewentlllnych symptomach mogqcych Swiadczy6 o zachwianiu zasady

niezale2no6ci.

DORADCA Auditors SP. z o.o'
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Kwestie doskonalenia zawodowego biegtych rewidentow uregulowane zostaly w

dokumencie ,,procedura wewnqtrznej kontroti i zatwierdzenia dokumentacji roboczej z

badania (przeglqdow) sprawozdafi fininsowych oraz innych czynnoScizakonczonych opiniq

certyfikujqcq," .

Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni w Spolce obowiqzkowo uczestniczq w szkoleniach

obligatoiyjnego doskonalenia zawodowego bieglych rewident6w organizowanych pzez

Polskq lzbq BiegNYch Rewidentow.

Oprocz tego wszyscy pracownicy DORADCA Auditors biorq udzial w wewnqtrznych

panelach szkolenibwych i dyskusylnycn, jak rowniez szkoleniach wewnqtrznych wedlug

personalnych programow rozwoju'iawodowego. Pracownicy majq zapewniony dostqp do

aktualnych publikacji, literatury, 
"="sopism 

specjalistyczne, portali branzowych z dziedziny

rachunkowosci, auiytu, podatkow, MSSR/MSSF, zarzqdzania i dziedzin pokrewnych'

Dzigki termu pracownicy majq mozliwosc stale podnosic swojq wiedzq i rozwija6

kompetencje.

DORADCA Auditors sp. z o.o. w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 osiqgnqla nastqpujqce

przychody:

Typ przychod6w

Przychody za okres

01 .07.201 8-30.06.201 I

Gzy n no6ci rewizji finansowej
2.229.161,79

Uslugowe prowadzenie ksiqg rachunkowych

Doradztwo podatkowe

138.600.00

0,00

Prowadzenie postepowania upadlosciowego lub likwidacyjnego

Dzialalno56 wydawnicza lub szkoleniowa

Ekspertyzy lub opinie ekonomiczno-finansowe

Uslugi atestacyjne, doradztwa lub zarzqdzania

uslugi przewidziane standardami rewizji finansowej i innych uslug

zastrze2ony ch d o wy ko n ywa nia p r zez b i egly c h rewid e ntow

I R"r"t

0,00

8.136,71

30.250.00

319.383,33

0,00

2.725.531,83

DORADCA Auditors SP. z o.o.



H

SpRAwozDANlE z PRzEJRzYsroScl DZIALANIA zA RoK oBRorow 01'07.2018-30'06'20'19

ffi sq $ Sft ffi "'fl u+iqd."t.q $\n{ .ie. {} S'f S- ffi H--$:\ $\$ $'ia

Zasady wynagrodzenia kluczowych bieglych rewidentow oraz czlonkow zarzqdu reguluje

,,Regulamin wynagradzania pracowniiow SpoNki z ograniczonq odpowiedzialno6ciq

DORADCA Auditois sp. z o.o. w Gdafisku". szczeg6lowy opis zasad wynagradzania

personelu znajduje siq w wewnQtrznym dokumencie Spotki ,,Opis zasad wynagradzania

bieglych rewidentow, aplikantow i asystentow".

Wynagrodzenia zbudowana sq z nastqpujqcych komponent6w:

. dochodu z tytulu pelnienia normalnych obowiqzk6w,

. dochodu z tytulu realizacji zlecen dodatkowych'
W okresie objqtym niniejszym raportem Spolka zatrudniala nastqpujqcych bieglych

rewident6w:

lmiq i nazwisko Nr Forma zatrudnienia

Jan Karon 6421
Umowa o pracg na czas nieokre6lonY

Zygmunt Cichocki 9896 Umowa o pracQ na czas nieokre6lonY

Anna Wiszejko 1 0030 Umowa cywilno-Prawna

Zygmunt Raszka 9906 Umowa o prace na czas nieokre5lonY

Marcin Ziqtara 12516 Umowa o pracg na czas nieokre6lonY

Michat Karofi 1 2836 Umowa o PracQ na czas nieokre6lonY

Joanna Deja 11456 Umowa o pracq na czas nieokre5lonY

Janusz Katafiasz 101 18 Umowa cywilno-Prawna

,H.* " ffi,$ ii;',ffi iff_,y ffi ffi" * il_tffi:f-f"'+',il"$ili'{s#t{'$$ $:$-:+;ij: $ c"qR {'ii''1,. }..,,f:",

Bieglym rewidentem odpowiadajqcym za sporzqdzenie niniejszego sprawozdania jest

Zygmunt Cichocki nr 9896'

Gdarisk, 25.09.2019 r' DORADCA Auditors SP' z o'o'
ul. Grunwaldzka 212,80-266 Gdansk

tel.: (058)553 81 58, tel./fax: (058)558 13 94

NIP: 586'001-74'39
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DORADCA Auditors SP. z o.o
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zAtAczNlKl Do spRAwozDANlA

1) Oswiadczenie zarzqdu na temat skuteczno6ci funkcjonowania systemu wewnqtznei
kontroli jakoSci,

Z) Oswiadizenie o stosowanej pn:ez podmiot uprawniony do badania sprawozdafi

finansowych polityce w 
- 
zakresie zapewnienia niezale2noSci, zawierajqce

potwierdienie, 
'2e jest pzeprowa dzana wewngtrzna kontrola przestrzegania zasad

niezale2no6ci,
3) Oswiadczenie o stosowanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdafi

finansowych polityce w zakresie doskonalenia zawodowego bieglych rewident6w.



oSwInoczENIE DoRADcA AUDIToRS SP. Z O.O. ODNOSNIE WEWNETRZNEGO

sYSTEMU KoNTRoLI uxoScl

zarzqd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych oSwiadcza,2e system

wewngtrznej kontroli jakosci zostal opracowany iwdrozony zgodnie z zasadami, o ktorych

mowa w Ustawie z dnia 11 maja zo17 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorzepublicinym (Dz. u.zzolg r. poz. Mz7 zpo2n. zm.), a wczesniej w art.21 ust. 2 pkt

3lit. b) ustawy z dnia 7 maja2009 r. o bieglych rewidentach iich samorzqdzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdari finaniowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U' z dnia

22lipca 2015 t. Poz. 1 01 1).

Prezes

Zygmunt Cichocki

Czlone Eqdu

2510912019

DORADCA Auditors Sp. z o,o.
ul. Grunwaldzka 212,80-266 Gda6sk
tel.: (058) 553 81 58, tel./fax: (058)558 13 94

NIP: 596"001'74"39

Jan Karoh



OSWNOCZENIE DORADCA AUDITORS SP. Z O.O' OOI'IOSNIE PROCEDUR

PRZEsTRzEGANIA Nl EzAue2noSct

zarzqdpodmiotu uprawnionego do badania sprawozdah finansowych oswiadcza, 2e

stosowane procedury w zakreiie zapewnienia niezaleznosci zgodne sqz zasadami' o

ktorych mowa w Ustawie z dnia 11 maja 201! r. o biegtych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorzepubfi"=nym (D1. u..22019 r. poz. l+il zpo2n. zm'),, a wczesniej

w ustawie z dnia 7 maja zoog r. i, oi"gty"h rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach

uprawnionych do badanii spraw ozdanfinansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz' U' z dnia

22lipca ZOIS r. poz- 101 1 z po2n' zm')'

wewnqt rznakontrola przestrzegania niezale2nosci przeprowadzana jest na biezqco'

Zygmunt Cichocki

/tt/l
c,i;"iVf,iei"

U
2510912019

DORADCA Auditors SP' z o'o'
ul. Grunw aldzka 212, 80-266 Gdahsk

tel.: (058) 553 81 58, tel./fax: (058) 558 13 94

NIP: 586-001-74'39

Jan Karon



OSWNOCZENIE DORADCA AUDITORS SP. Z O.O. DOTYCZACE DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

W nawiqzaniu do sprawozdania z przeirzystoSci dzialania za rok obrotowy od

01.07.201g do 30.06.20 1g, zarzqd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan

finansowych DORADCA Auditor! sp. z o.o. oswiadcza, 2e zapewnia mozliwos6

wypelniania, przez bieglych rewidentow zatrudnionych w podmiocie, obowiqzk6w w

zakresie doskonalenia zawodowego biegtych rewident6w, wynikajqcych z uchwal

Krajowej Rady Biegtych Rewidentow'

Jan
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