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Wprowadzenie 
 

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości działania jest publikowane zgodnie z wymogami 

art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotycz cych ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, a także wymogami art.45 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 roku 

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych.   

Według naszej najlepszej wiedzy i przekonania, informacje zawarte w niniejszym 

sprawozdaniu s  prawidłowe i zgodne z wymogami Rozporz dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotycz cych 

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.   

 

Biegłym rewidentem odpowiedzialnym w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-

Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. za sporz dzenie niniejszego sprawozdania  

z przejrzystości działania jest Anna Kazirod. 

 

 

 

   Natalia Rojek 

Prezes Zarz du  

  



  
 

 

____________________________________________________________________   

Forma prawna i struktura własnościowa firmy audytorskiej 

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczon  

odpowiedzialności  („KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.” lub „Spółka”) została powołana w 

1997 roku. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez 

S d Rejonowy w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy Krajowego Rejestru 

S dowego pod numerem KRS 0000109170. 

KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich pod nr 1695. 

Spółka posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 273550737 oraz działa pod 

numerem identyfikacji podatkowej NIP 954-21-13-633. 

Siedziba KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. znajduje się w Katowicach (40-155), przy ulicy 

Konduktorskiej 33. 

Na dzień zakończenia roku obrotowego tj. 30 czerwca 2018 roku Spółka posiadała biura 

w Warszawie oraz Wrocławiu. 

 

Według umowy przedmiotem działalności Spółki jest: 

o Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 

o Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

o Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarz dzania, 

o Pozostała działalność wydawnicza, 

o Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.000 tys. złotych  

i był podzielony na 20.000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. 

 

Na dzień zakończenia roku obrotowego udziałowcami KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. byli: 

o Natalia Rojek, wpisana do  rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11239, 

o Irena Leszczyniecka - Rojek, 

o Magdalena Rojek, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12777, 



  
 

 

o Anna Kazirod, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9303, 

o Krystian Kubanek, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9529, 

o Krystyna Sawosz - Tilkowska, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod 

numerem 8336. 

 

__________________________________________________________________ 

Sieć oraz rozwi zania prawne i strukturalne w ramach sieci 

Sieć niezależnych firm audytorskich JPA International, do której należy KPFK dr Piotr 

Rojek Sp. z o.o., powstała w 1987 roku. Siedziba JPA International mieści się w Paryżu, 

Rue Galilee 7. Założyciel sieci Jacques Potdevin jest od 2009 roku członkiem Zarz du 

Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w latach 2006-2008 sprawował funkcję 

prezesa Federacji Ekspertów Księgowych (obecnie Accountancy Europe).  

W chwili obecnej członkowie JPA pochodz  z 56 krajów, s  reprezentowani przez 150 

firm na świecie. Wśród członków znajduj  się firmy księgowe, audytorskie i doradcze.  

Główn  ide  funkcjonowania sieci JPA International jest wzajemna współpraca, dzielenie 

się dobrymi praktykami zawodowymi oraz międzynarodowym doświadczeniem. 

JPA International jest spółk  akcyjn  z kapitałem 69.300 Euro. Zarz d JPA International 

składa się z 15 reprezentantów firm członkowskich z różnych krajów, będ cych na 

stanowiskach kierowniczych. Zadania Zarz du skupiaj  się na strategicznych 

działaniach sieci. 

JPA International jest członkiem Forum of Firms. Forum of Firms jest organizacj  

zrzeszaj c  międzynarodowe sieci firm audytorskich. Celem Forum of Firms jest 

promowanie jednolitego, wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez firmy 

audytorskie na świecie. 

Podmioty wchodz ce w skład sieci JPA International s  niezależnymi podmiotami, 

prowadz cymi działalność zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w danym kraju. Każdy 



  
 

 

z podmiotów świadczy usługi we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność wył cznie 

za swoje działania b dź zaniechania.  

Zadaniem sieci jest wspieranie działalności swoich członków w szczególności poprzez 

zapewnienie odpowiednich warunków współpracy, organizację szkoleń i konferencji oraz 

wsparcie merytoryczne. 

Szczegółowe informacje na temat każdej firmy będ cej członkiem sieci, w szczególności 

nazwa firmy oraz wskazanie państwa, w którym firma prowadzi działalność s  dostępne 

na stronie internetowej: www.jpainternational.com. 

 

__________________________________________________________________ 
Struktura zarz dzania firmy audytorskiej 
Zarz d KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników. 

Zgodnie z umow  Spółki większość członków Zarz du stanowi  biegli rewidenci.  

Zarz d prowadzi sprawy KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. i reprezentuje j  na zewn trz.  

W skład Zarz du KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2018 roku 

wchodziły: 

Natalia Rojek – Prezes Zarz du, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 

11239, 

Irena Leszczyniecka - Rojek – Członek Zarz du, 

Anna Kazirod – Członek Zarz du, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod 

numerem 9303. 

 

__________________________________________________________ 
Wewnętrzny system kontroli jakości firmy audytorskiej  

Celem systemu kontroli jakości funkcjonuj cego w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. jest 

uzyskanie wystarczaj cej pewności, że: 

· firma audytorska oraz jej Zarz d, pracownicy oraz współpracownicy 

przestrzegaj  zawodowych standardów oraz obowi zuj cych przepisów prawnych 

oraz 

· sprawozdania sporz dzone dotycz ce realizowanych zleceń s  odpowiednie  

w danych okolicznościach. 

Odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu kontroli jakości firmy audytorskiej ponosi 

biegły rewident Anna Kazirod - wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 

9303. 



  
 

 

System kontroli jakości KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. składa się z zasad i procedur 

dotycz cych następuj cych elementów: 

· odpowiedzialność kierownictwa za zapewnienie jakości świadczonych usług, 

· spełnianie wymogów etycznych, 

· przyjmowanie zleceń i kontynuowanie współpracy z klientem, 

· zasoby ludzkie, 

· realizacja zlecenia, 

· nadzorowanie. 

 

Zgodnie z obowi zuj cymi w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasadami i procedurami 

firma audytorska przyjmuje zlecenie do realizacji lub kontynuuje współpracę z klientem 

tylko wtedy, gdy: 

· posiada kompetencje oraz zasoby (czas i środki) niezbędne do przeprowadzenia 

zlecenia, 

· możliwe jest przestrzeganie odpowiednich wymogów etycznych, 

· nie posiada informacji, które wskazywałyby na nieuczciwość klienta. 

Przed podjęciem się realizacji zlecenia gromadzi się informacje oraz rozważa 

zagadnienia dotycz ce posiadanych kompetencji i zasobów pozwalaj cych na realizację 

zlecenia, możliwości przestrzegania wymogów etycznych oraz informacji w zakresie 

uczciwości klienta. 

 

Zasady dotycz ce zarz dzania zasobami ludzkimi pozwalaj  na uzyskanie 

wystarczaj cej pewności, że pracownicy i współpracownicy firmy audytorskiej 

uczestnicz cy w wykonywaniu czynności usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych 

posiadaj  przygotowanie, umiejętności i przestrzegaj  zasad etycznych. 

Przyjęcie przez firmę audytorsk  pracownika lub współpracownika w celu wykonywania 

czynności usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych następuje po przeprowadzeniu 

procesu rekrutacji. 

Zasady wynagradzania pracowników i współpracowników firmy audytorskiej  

uwzględniaj  posiadane przygotowanie, umiejętności oraz kwalifikacje, a także jakość 

pracy i przestrzeganie zasad etycznych oraz innych zasad przyjętych w firmie 

audytorskiej  w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych czynności. 

Pracownicy i współpracownicy firmy audytorskiej podlegaj  okresowej ocenie w zakresie 

wyników pracy oraz przestrzegania zasad etycznych. 

 



  
 

 

Obowi zuj ce w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasady dotycz ce przebiegu realizacji 

zlecenia pozwalaj  na uzyskanie wystarczaj cej pewności, że: 

· realizacja zleceń przebiega zgodnie z zawodowymi standardami oraz obowi zuj cymi 

wymogami regulacyjnymi i prawnymi, 

· sporz dzone sprawozdania dotycz ce realizowanych zleceń s  odpowiednie w 

danych okolicznościach. 

Czynności przeprowadzane przez pracowników i współpracowników firmy audytorskiej 

uczestnicz cych w realizacji zlecenia s  nadzorowane przez kluczowego biegłego 

rewidenta lub biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację zlecenia.  

Udokumentowanie czynności przeprowadzanych przez pracowników i 

współpracowników firmy audytorskiej uczestnicz cych w realizacji zlecenia podlega 

przegl dowi przez kluczowego biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta 

odpowiedzialnego za realizację zlecenia. 

Przegl d dokumentacji prowadzi do ustalenia czy: 

· realizacja zlecenia przebiega zgodnie z zawodowymi standardami oraz 

obowi zuj cymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi, 

· uzyskane dowody s  wystarczaj ce i odpowiednie dla potwierdzenia sporz dzonego 

sprawozdania dotycz cego realizowanego zlecenia, 

· przeprowadzone czynności oraz ich wyniki potwierdzaj  przedstawione wnioski i s  

odpowiednio udokumentowane. 

Wykonanie zleceń usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych podlega kontroli jakości 

wykonania zlecenia, która zapewnia obiektywn  ocenę znacz cych os dów dokonanych 

przez pracowników i współpracowników firmy audytorskiej uczestnicz cych w realizacji 

zlecenia oraz wniosków zawartych w sprawozdaniu dotycz cym realizowanego zlecenia. 

Kontrola jakości wykonania zlecenia jest przeprowadzana w przypadku wszystkich 

zleceń usług atestacyjnych będ cych badaniem lub przegl dem sprawozdania 

finansowego jednostek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w tym 

jednostek zainteresowania publicznego oraz wybranych zleceń usług atestacyjnych oraz 

usług pokrewnych innych jednostek, przy czym dla każdego pracownika lub 

współpracownika firmy audytorskiej działaj cego jako kluczowy biegły rewident lub 

biegły rewident odpowiedzialny za wykonanie zlecenia, kontrol  jakości wykonania 

zlecenia należy obj ć przynajmniej jedno zlecenie, za którego realizację jest on 

odpowiedzialny w trakcie roku obrotowego firmy audytorskiej. 

Kontrola jakości wykonania zlecenia obejmuje w szczególności następuj ce czynności: 

· omówienie znacz cych kwestii dotycz cych realizacji zlecenia z kluczowym biegłym 

rewidentem lub biegłym rewidentem odpowiedzialnym za realizację zlecenia, 



  
 

 

· przegl d sprawozdań finansowych lub innych informacji stanowi cych przedmiot 

zlecenia, 

· przegl d proponowanego sprawozdania dotycz cego realizowanego zlecenia, 

· przegl d wybranych części dokumentacji zlecenia dotycz cych znacz cych os dów 

dokonanych przez pracowników i współpracowników firmy audytorskiej  

uczestnicz cych w realizacji zlecenia oraz wniosków zawartych w sprawozdaniu 

dotycz cym realizowanego zlecenia, 

· ocenę wniosków zawartych w sprawozdaniu dotycz cym realizowanego zlecenia oraz 

rozpatrzenie czy sporz dzone sprawozdanie jest odpowiednie w danych 

okolicznościach. 

Kontrola jakości wykonania zlecenia dotycz cego usług atestacyjnych będ cych 

badaniem lub przegl dem sprawozdania finansowego jednostek notowanych na giełdzie 

papierów wartościowych w tym jednostek zainteresowania publicznego obejmuje także 

następuj ce czynności: 

· ocenę niezależności firmy audytorskiej oraz pracowników i współpracowników firmy 

audytorskiej uczestnicz cych w realizacji zlecenia, 

· ocenę znacz cych ryzyk rozpoznanych w trakcie realizacji zlecenia oraz czynności 

wykonane w celu reakcji na te ryzyka, 

· ocenę znacz cych os dów dokonanych w trakcie realizacji zlecenia, w tym 

dotycz cych istotności oraz rozpoznanych znacz cych ryzyk, 

· ocenę znaczenia oraz rodzaju skorygowanych oraz nieskorygowanych zniekształceń 

dotycz cych przedmiotu zlecenia rozpoznanych w trakcie realizacji zlecenia, 

· ocenę zagadnień, o których należy poinformować kierownictwo oraz organy 

sprawuj ce nadzór nad jednostk  oraz inne podmioty, jeżeli ma to zastosowanie (np. 

organy regulacyjne), 

· rozpatrzenie czy przeprowadzono konsultacje w zakresie spraw, w których 

występuj  rozbieżne opinie oraz trudnych i spornych zagadnień oraz ocenę wniosków 

wynikaj cych z udzielonych konsultacji i sposobu ich wdrożenia, 

· ocenę czy dokumentacja zlecenia odzwierciedla czynności wykonane w trakcie 

realizacji zlecenia zwi zane z dokonaniem znacz cych os dów oraz czy 

dokumentacja zlecenia potwierdza wyci gnięte wnioski.  

 

Zasady dotycz ce nadzorowania przestrzegania zasad i procedur kontroli jakości maj  

na celu ocenę: 

· przestrzegania zawodowych standardów oraz obowi zuj cych wymogów prawnych  

i regulacyjnych, 



  
 

 

· zaprojektowania, wdrożenia i zastosowania zasad i procedur kontroli jakości. 

Analiza i ocena funkcjonowania systemu kontroli jakości obejmuje: 

· analizę zmian w obowi zuj cych standardach zawodowych oraz wymogów prawnych  

i regulacyjnych oraz sposobu ich uwzględnienia w zasadach i procedurach kontroli 

jakości obowi zuj cych w firmie audytorskiej, 

· analizę potwierdzeń dotycz cych zgodności z zasadami i procedurami niezależności, 

· analizę przeprowadzanych szkoleń i doskonalenia zawodowego, 

· analizę decyzji dotycz cych przyjmowania zleceń i kontynuacji współpracy  

z klientem, 

· ustalenie ewentualnych działań naprawczych, które powinny być podjęte w celu 

udoskonalenia systemu kontroli jakości obowi zuj cego w firmie audytorskiej , 

· przekazywanie pracownikom i współpracownikom firmy audytorskiej  informacji  

o stwierdzonych słabościach dotycz cych funkcjonowania systemu kontroli jakości. 

Analiza wykonania zleceń dotycz cych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych 

obejmuje inspekcję wybranych zakończonych zleceń.    

 

____________________________________________________________ 
Oświadczenie Zarz du KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.  na temat skuteczności 

funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli jakości 

Zarz d KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. oświadcza, że: 

· wewnętrzny system kontroli jakości został opracowany i wdrożony zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym; 

· wewnętrzny system kontroli jakości jest skuteczny i nie stwierdzono istotnych 

nieprawidłowości w zakresie jego funkcjonowania w roku obrotowym objętym 

sprawozdaniem. 

 
_____________________________________________________________ 
Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości badań sprawozdań 

finansowych 

W dniach 29-30 września oraz 6-9 października 2014 roku kontrolerzy Krajowej Komisji 

Nadzoru KIBR przeprowadzili w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. kontrolę w zakresie 

przestrzegania przepisów i procedur zwi zanych z wykonywaniem czynności rewizji 

finansowej. W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 



  
 

 

_____________________________________________________________ 
Oświadczenie Zarz du KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. o stosowanych 

procedurach w zakresie zapewnienia niezależności  

Zgodnie z obowi zuj cymi w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasadami i procedurami 

pracownicy oraz współpracownicy firmy audytorskiej  składaj  pisemne oświadczenia o 

zachowaniu bezstronności i niezależności w odniesieniu do każdego zlecenia 

dotycz cego usług atestacyjnych, w którego realizacji uczestniczyli. 

Pracownicy oraz współpracownicy  firmy audytorskiej składaj  pisemne oświadczenia  

o zachowaniu bezstronności i niezależności w odniesieniu do każdego zlecenia, dla 

którego przeprowadzali kontrolę jakości realizacji zlecenia. Ponadto Prezes lub Członek 

Zarz du firmy audytorskiej składa pisemne oświadczenie o zachowaniu bezstronności i 

niezależności przez  firmę audytorsk  w odniesieniu do każdego zlecenia dotycz cego 

usług atestacyjnych. Jednocześnie raz w roku Członkowie Zarz du, pracownicy oraz 

współpracownicy firmy audytorskiej składaj  pisemne oświadczenia dotycz ce 

przestrzegania zasad i procedur dotycz cych niezależności obowi zuj cych w firmie 

audytorskiej. 

 

Zgodnie z obowi zuj cymi w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasadami i procedurami 

pracownicy oraz współpracownicy firmy audytorskiej uczestnicz cy w realizacji zleceń 

usług atestacyjnych zobowi zani s  do przekazywania kluczowemu biegłemu 

rewidentowi lub biegłemu rewidentowi odpowiedzialnemu za realizację zlecenia 

posiadanych informacji o okolicznościach lub powi zaniach mog cych stwarzać 

zagrożenie dla niezależności oraz o przypadkach naruszenia wymogów etycznych. 

Ponadto kluczowi biegli rewidenci lub biegli rewidenci odpowiedzialni za realizację 

zlecenia zobowi zani s  do przekazywania Zarz dowi firmy audytorskiej  informacji  

o okolicznościach lub powi zaniach mog cych stwarzać zagrożenie dla niezależności 

oraz o przypadkach naruszenia wymogów etycznych. 

W przypadku wyst pienia okoliczności oraz powi zań stwarzaj cych zagrożenie dla 

niezależności oraz naruszenia wymogów etycznych Zarz d  firmy audytorskiej we 

współpracy z kluczowym biegłym rewidentem lub biegłym rewidentem odpowiedzialnym 

za realizację zlecenia dokonuje oceny tych okoliczności oraz powi zań oraz podejmuje 

decyzje dotycz ce ewentualnych działań w celu wyeliminowania tych zagrożeń lub 

zredukowania ich do akceptowalnego poziomu. Dokonuj c tej oceny oraz wyboru 

odpowiednich działań Zarz d kieruje się szczegółowymi zasadami etyki zawodowej 

przyjętymi przez firmę audytorsk . 



  
 

 

 

W przypadku wykonywania czynności usług atestacyjnych będ cych badaniem lub 

przegl dem sprawozdania finansowego w odniesieniu do sprawozdań finansowych 

jednostek zainteresowania publicznego oraz jednostek innych niż jednostki 

zainteresowania publicznego określa się dopuszczalny okres nieprzerwanego pełnienia 

funkcji kluczowego biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta odpowiedzialnego za 

realizację zlecenia przy wykonywaniu czynności usług atestacyjnych dotycz cych 

sprawozdań finansowych określonej jednostki oraz następuj cy po upływie tego okresu 

okres karencji, w którym pracownik lub współpracownik firmy audytorskiej  pełni cy 

wcześniej funkcję kluczowego biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta 

odpowiedzialnego za realizację zlecenia nie może wykonywać czynności usług 

atestacyjnych jednostki, przeprowadzać kontroli jakości wykonania zlecenia, udzielać 

konsultacji dotycz cych czynności usług atestacyjnych lub w inny sposób wpływać na 

wynik realizacji zlecenia dotycz cego sprawozdań finansowych tej jednostki.  

 

Zarz d KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. oświadcza, że stosowane w roku obrotowym 

zakończonym 30 czerwca 2018 roku procedury w zakresie zapewnienia niezależności 

były zgodne z zasadami, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Kodeksie etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), przyjętym 

przez Krajow  Radę Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej biegłych 

rewidentów.  

 

Ostatnia wewnętrzna kontrola w zakresie przestrzegania zasad niezależności została 

przeprowadzona na dzień 30 czerwca 2018 roku. 



  
 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Oświadczenie Zarz du KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. o stosowanej polityce w 

zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów 

Zgodnie z obowi zuj cymi w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasadami i procedurami 

biegli rewidenci zatrudnieni i współpracuj cy z firm  audytorsk  s  zobowi zani do 

wypełniania obowi zków w zakresie doskonalenia zawodowego. 

Ponadto zapewnia się pracownikom i współpracownikom ustawiczne doskonalenie 

zawodowe pozwalaj ce na utrzymanie i podwyższanie przygotowania, umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych. Doskonalenie zawodowe odbywa się w szczególności  

w obszarach rachunkowości, zagadnień podatkowych, specyfiki wykonywania usług oraz 

etyki zawodowej. Doskonalenie zawodowe następuje poprzez udział w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych, a także samokształcenie.  

 

Zarz d KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. oświadcza, że w roku obrotowym zakończonym 

30 czerwca 2018 roku zapewnił możliwość wypełniania, przez biegłych rewidentów 

zatrudnionych w firmie audytorskiej, obowi zków w zakresie doskonalenia zawodowego 

biegłych rewidentów, wynikaj cych z uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 

monitorował wypełnianie przez biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie 

audytorskiej obowi zków z zakresu doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 



  
 

 

 

_____________________________________________________________ 
Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków 

Zarz du w firmie audytorskiej 

Miesięczne wynagrodzenia biegłych rewidentów składaj  się ze stałego wynagrodzenia 

oraz z dodatkowego wynagrodzenia, odzwierciedlaj cego wyniki pracy w danym okresie 

b dź pełnion  funkcję. Wysokość wynagrodzeń kluczowych biegłych rewidentów nie jest 

uzależniona od wyników czynności usług atestacyjnych, ani też od świadczenia usług 

dodatkowych dla jednostek, dla których świadczone s  czynności usług atestacyjnych. 

Biegli rewidenci będ cy udziałowcami Spółki mog  być uprawnieni również do udziału 

w zysku, o ile decyzję tak  podejmie Zgromadzenie Wspólników. 

 
____________________________________________________________ 
Zasady rotacji kluczowych biegłych rewidentów lub biegłych rewidentów 

odpowiedzialnych za realizację zlecenia w przypadku wykonywania czynności 

usług atestacyjnych 

Zgodnie z obowi zuj cymi w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasadami i procedurami, 

dopuszczalny okres nieprzerwanego pełnienia funkcji kluczowego biegłego rewidenta 

lub biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację zlecenia przy wykonywaniu 

czynności usług atestacyjnych będ cych badaniem lub przegl dem sprawozdania 

finansowego w odniesieniu do sprawozdań finansowych określonej jednostki 

zainteresowania publicznego wynosi 5 lat.  

Ponadto następuj cy po upływie tego okresu okres karencji, w którym pracownik lub 

współpracownik firmy audytorskiej pełni cy wcześniej funkcję kluczowego biegłego 

rewidenta lub biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację zlecenia nie może 

wykonywać czynności usług atestacyjnych jednostki, przeprowadzać kontroli jakości 

wykonania zlecenia, udzielać konsultacji dotycz cych czynności usług atestacyjnych lub 

w inny sposób wpływać na wynik realizacji zlecenia dotycz cego sprawozdań 

finansowych tej jednostki wynosi 3 lata. 

Zgodnie z obowi zuj cymi w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zasadami i procedurami, 

dopuszczalny okres nieprzerwanego pełnienia funkcji kluczowego biegłego rewidenta 

lub biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację zlecenia przy wykonywaniu 

czynności usług atestacyjnych będ cych badaniem lub przegl dem sprawozdania 

finansowego w odniesieniu do sprawozdań finansowych określonej jednostki niebęd cej 

jednostk  zainteresowania publicznego wynosi 10 lat.  



  
 

 

Ponadto następuj cy po upływie tego okresu okres karencji, w którym pracownik lub 

współpracownik firmy audytorskiej pełni cy wcześniej funkcję kluczowego biegłego 

rewidenta lub biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację zlecenia nie może 

wykonywać czynności usług atestacyjnych jednostki, przeprowadzać kontroli jakości 

wykonania zlecenia, udzielać konsultacji dotycz cych czynności usług atestacyjnych lub 

w inny sposób wpływać na wynik realizacji zlecenia dotycz cego sprawozdań 

finansowych tej jednostki wynosi 2 lata. 

 

____________________________________________________________ 

Informacja o przychodach firmy audytorskiej  
Poniżej przedstawiono przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Spółkę w roku 

obrotowym zakończonym 30 czerwca 2018 roku. 

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 6.668.038,10 

Badanie ustawowe sprawozdań finansowych jednostek 

zainteresowania publicznego oraz jednostek należ cych do grup, 

których jednostka dominuj ca jest jednostk  zainteresowania 

publicznego 

526 800,00 

Badanie ustawowe sprawozdań finansowych innych jednostek 1 187 900,00 

Usługi niebęd ce badaniem sprawozdań finansowych świadczone 

na rzecz jednostek, których sprawozdania finansowe s  badane 

przez firmę audytorsk   

683 319,84 

Usługi niebęd ce badaniem sprawozdań finansowych świadczone 

na rzecz innych jednostek 

4 270 018,26 

 
 

 



  
 

 

 

__________________________________________________________ 

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, na rzecz których firma 

audytorska przeprowadziła badania sprawozdań finansowych

Poniżej przedstawiono wykaz jednostek zainteresowania publicznego, na rzecz których 

Spółka przeprowadziła badania sprawozdań finansowych w roku obrotowym 

zakończonym 30 czerwca 2018 roku. 

· Energoaparatura S.A 

· ES – System S.A. 

· Izostal S.A.  

· Stalprofil S.A. 

· Starhedge S.A. 

· ZUK St porków S.A. 

 

 


