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Crystal Audit & Consulting 

Mateusz Szafrański - Sałajczyk 

 

Biuro: 

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

Adres rejestracji: 

ul. Nike 38 lok 11, 02-447 Warszawa  

tel.: 48.502.262.891  
 

 

 

 

 
 

Warszawa, 30 marca 2016 r. 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa”), niniejszym przedstawiam 
Sprawozdanie z przejrzystości działania Crystal Audit & Consulting Mateusz 
Szafrański – Sałajczyk (dalej również: „Jednostka”, „Podmiot”) za 2015 rok. 
 
 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
Mateusz Szafrański – Sałajczyk 
Partner Zarządzający 
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Forma organizacyjno – prawna 
i struktura własnościowa 

 

 

Nazwa podmiotu:  Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański – Sałajczyk 

Rejestr KRBR:  podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3835, 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym 
imieniu i na własny rachunek 

Właściciel: Mateusz Szafrański – Sałajczyk, wpisany do rejestru biegłych 
rewidentów pod numerem 12549 

Regon: 015758627 

NIP: 952-186-19-04 
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Opis struktury zarządzania 
 

 

Właściciel: Mateusz Szafrański – Sałajczyk 

Kierownik Jednostki: Mateusz Szafrański – Sałajczyk, biegły rewident, wpisany do rejestru 
biegłych rewidentów pod numerem 12549 

Zarządzanie: Wszelkie funkcje zarządcze w 2015 roku wykonywane były 
bezpośrednio przez Kierownika Jednostki.    
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System wewnętrznej kontroli jakości 
oraz oświadczenie Kierownika 
Jednostki na temat skuteczności jego 
funkcjonowania 

 

 

Kierownik Jednostki opracował i wdrożył system wewnętrznej kontroli jakości. 

System ten obejmuje: 
 obowiązujące procedury dotyczące niezależności i zapobiegania konfliktom interesów, 

akceptacji klienta i poszczególnych zleceń oraz zasady ich przestrzegania, 
 

 przestrzeganie obowiązujących standardów etyki zawodowej, 
 

 zasady przestrzegania ustalonych wewnętrznych procedur i metodologii wykonywania 
czynności rewizji finansowej oraz przygotowywania i przechowywania dokumentacji 
rewizyjnej,  
 

 warunki weryfikacji dokumentacji rewizyjnej,  
 

 wewnętrzną kontrolę i monitorowanie jakości wykonywanych czynności rewizji 
finansowej, 
 

 kwalifikacje i zakres odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
czynności rewizji finansowej, 
 

 okresowe monitorowanie adekwatności przyjętych zasad kontroli wewnętrznej, 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli jakości 
w firmie jest Kierownik Jednostki. 

Kierownik Jednostki oświadcza, iż w jego opinii opisany powyżej system wewnętrznej 
kontroli jakości został zaprojektowany i wdrożony w sposób odpowiedni oraz funkcjonuje on 
w sposób efektywny, a także zapewnia odpowiednią jakość wykonywanych czynności rewizji 
finansowej. 
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Kontrole Krajowej Komisji Nadzoru 
w zakresie systemu zapewnienia 
jakości 

 

 

Podmiot nie podlegał dotychczas kontroli przez Krajową Komisję Nadzoru. 
  



 

 

8 

Wykaz jednostek zainteresowania 
publicznego, dla których wykonywano 
czynności rewizji finansowej 
w poprzednim roku obrotowym 

 

 

W roku obrotowym 2015 zostały przeprowadzone czynności rewizji finansowej 

w następujących jednostkach zainteresowania publicznego: 

 Medicalgorithmics S.A. 

 Magna Polonia S.A. 
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Oświadczenie o stosowanej polityce 
w zakresie zapewnienia niezależności 

 

 

Kierownik Jednostki zaprojektował oraz wdrożył wewnętrzne regulacje w zakresie 
zapewnienia niezależności i zapobiegania powstania konfliktów interesów w ramach 
wykonywanych zleceń. Stosowane procedury obejmują między innymi: 

 analizy zagrożeń niezależności lub konfliktu interesów przed podjęciem współpracy 
z Klientem oraz wykonaniem zleconych prac, 

 uzyskanie oświadczeń o niezależności od członków zespołu rewizyjnego. 
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Oświadczenie o stosowanej polityce 
w zakresie doskonalenia zawodowego 
biegłych rewidentów 

 

 

Podmiot wdrożył politykę w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 
Polityka ta obejmuje przede wszystkim coroczne szkolenia obligatoryjne wymagane przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Tematy szkoleniowe dobierane są w szczególności pod 
kątem problematyki wykonywanych usług. Odbywane są również inne szkolenia techniczne, 
realizowane indywidualnie dla biegłych rewidentów i współpracowników. 

Kierownik Jednostki oświadcza, iż zapewnia możliwość wypełniania przez biegłych 
rewidentów obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego wynikającego 
z obowiązujących przepisów. 
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Informacje o osiągniętych 
przychodach  

 

 

Przychody Jednostki za 2015 rok wyniosły: 

 

Lp. Rodzaj usługi Kwota w zł 

1. Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych 27.000,00 zł 

2. 
Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, 
wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości 
lub rewizji finansowej 

88.605,50 zł 

3. 
Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji 
finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych 
przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów 

214.650,00 zł 
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Informacje o zasadach wynagradzania 
kluczowych biegłych rewidentów oraz 
Kierownika Jednostki 

 

 

Wynagrodzenie Kierownika Jednostki będącego równocześnie jedynym kluczowym biegłym 
rewidentem uzyskiwane jest w formie wynagrodzenia właściciela z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej.   
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Informacja o biegłym rewidencie 
odpowiedzialnym za sporządzenie 
Sprawozdania z przejrzystości 
działania za 2015 rok 

 

 

Za sporządzenie niniejszego sprawozdania z przejrzystości działania za 2015 rok 
odpowiedzialny jest biegły rewident Mateusz Szafrański – Sałajczyk, nr. ewidencyjny 12549. 

 

 

 
  



 

Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański - Sałajczyk 
Biuro: Płocka 5A, 01-231 Warszawa | Adres rejestracji: Nike 38 lok. 11, 02-447 Warszawa | NIP: 952-186-19-04 
Telefon: 48.502.262.891 | email: biuro@crystalaudit.com | www.crystalaudit.com 
Podmiot wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę  
podmiotów uprawnionych do badania po numerem 3835 
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Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. 

 

Biuro: 

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

Adres rejestracji: 

ul. Nike 38 lok 11, 02-447 Warszawa  

tel.: 48.502.262.891  
 

 

 

 

 
 

Warszawa, 31 marca 2017 r. 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa”), niniejszym przedstawiam 
Sprawozdanie z przejrzystości działania Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. (dalej 
również: „Spółka”, „Podmiot”) za 2016 rok. 
 
 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
Mateusz Szafrański – Sałajczyk 
Prezes Zarządu 

Biegły Rewident 
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Spis treści 
 

 

Spis treści ........................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Forma organizacyjno – prawna i struktura własnościowaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Opis struktury zarządzania ............................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

System wewnętrznej kontroli jakości oraz oświadczenie Kierownika 

Jednostki na temat skuteczności jego funkcjonowaniaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Kontrole Krajowej Komisji Nadzoru w zakresie systemu zapewnienia 

jakości .................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla których 

wykonywano czynności rewizji finansowej w poprzednim roku 

obrotowym ........................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie zapewnienia 

niezależności ...................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie doskonalenia 

zawodowego biegłych rewidentów ............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Informacje o osiągniętych przychodach ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Informacje o zasadach wynagradzania kluczowych biegłych 

rewidentów oraz Kierownika Podmiotu ...................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Informacja o biegłym rewidencie odpowiedzialnym za sporządzenie 

Sprawozdania z przejrzystości działania za 2016 rokBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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Forma organizacyjno – prawna 
i struktura własnościowa 

 

 

Nazwa podmiotu:  Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. 

Rejestr KRBR:  podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3835, 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Rejestracja przekształcenia nastąpiła z dniem 
6 października 2016 roku 

Udziałowcy: Na dzień 31 grudnia 2016 roku, udziałowcami Spółki byli: 

 

Imię i nazwisko Ilość udziałów 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk, biegły rewident 399 szt. 

Joanna Szafrańska – Sałajczyk 1 szt. 

KRS: Podmiot zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000636366 

Regon: 365585845 

NIP: 5223073010 

Siedziba Spółki: Siedziba rejestracyjna Spółki mieści się przy ul. Nike 38 lok.11 w 
Warszawie. 
Biuro operacyjne zlokalizowane jest przy ul. Płockiej 5A w 
Warszawie. 
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Opis struktury zarządzania 
 

 

Reprezentacja: Spółka reprezentowana jest przez Kierownika Podmiotu czyli 
Zarząd. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu należy do 
kompetencji Zgromadzenia Wspólników.  
W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja następuje 
jednoosobowa a w przypadku Zarządu wieloosobowego do 
reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu 
lub dwaj Członkowie Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z 
prokurentem.  
Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili: 

 Mateusz Szafrański-Sałajczyk – Prezes Zarządu 
 Joanna Szafrańska – Sałajczyk – Wiceprezes Zarządu 

 Na dzień obecny jedynym Członkiem Zarządu jest Mateusz 
Szafrański – Sałajczyk pełniący funkcję Prezesa Zarządu. 

 Do momentu przekształcenia Podmiotu w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością osobą uprawnioną do reprezentacji był Mateusz 
Szafrański-Sałajczyk jako Właściciel jednoosobowej działalności 
gospodarczej. 

Zarządzanie: Wszelkie funkcje zarządcze w 2016 roku wykonywane były 
bezpośrednio przez Kierownika Podmiotu.    
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System wewnętrznej kontroli jakości 
oraz oświadczenie Kierownika 
Jednostki na temat skuteczności jego 
funkcjonowania 

 

 

Kierownik Podmiotu opracował i wdrożył system wewnętrznej kontroli jakości. 

System ten obejmuje: 
 obowiązujące procedury dotyczące niezależności i zapobiegania konfliktom interesów, 

akceptacji klienta i poszczególnych zleceń oraz zasady ich przestrzegania, 
 

 przestrzeganie obowiązujących standardów etyki zawodowej, 
 

 zasady przestrzegania ustalonych wewnętrznych procedur i metodologii wykonywania 
czynności rewizji finansowej oraz przygotowywania i przechowywania dokumentacji 
rewizyjnej,  
 

 warunki weryfikacji dokumentacji rewizyjnej,  
 

 wewnętrzną kontrolę i monitorowanie jakości wykonywanych czynności rewizji 
finansowej, 
 

 kwalifikacje i zakres odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
czynności rewizji finansowej, 
 

 okresowe monitorowanie adekwatności przyjętych zasad kontroli wewnętrznej, 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli jakości 
w firmie jest Kierownik Podmiotu. 

Kierownik Podmiotu oświadcza, iż w jego opinii opisany powyżej system wewnętrznej 
kontroli jakości został zaprojektowany i wdrożony w sposób odpowiedni oraz funkcjonuje on 
w sposób efektywny, a także zapewnia odpowiednią jakość wykonywanych czynności rewizji 
finansowej. 
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Kontrole Krajowej Komisji Nadzoru 
w zakresie systemu zapewnienia 
jakości 

 

 

Podmiot nie podlegał dotychczas kontroli przez Krajową Komisję Nadzoru. 
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Wykaz jednostek zainteresowania 
publicznego, dla których wykonywano 
czynności rewizji finansowej 
w poprzednim roku obrotowym 

 

 

W roku obrotowym 2016 zostały przeprowadzone czynności rewizji finansowej 

w następujących jednostkach zainteresowania publicznego: 

 Magna Polonia S.A. 

 Rubicon Partners S.A. 
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Oświadczenie o stosowanej polityce 
w zakresie zapewnienia niezależności 

 

 

Kierownik Podmiotu zaprojektował oraz wdrożył wewnętrzne regulacje w zakresie 
zapewnienia niezależności i zapobiegania powstania konfliktów interesów w ramach 
wykonywanych zleceń. Stosowane procedury obejmują między innymi: 

 analizy zagrożeń niezależności lub konfliktu interesów przed podjęciem współpracy 
z Klientem oraz wykonaniem zleconych prac, 

 uzyskanie oświadczeń o niezależności od członków zespołu rewizyjnego. 
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Oświadczenie o stosowanej polityce 
w zakresie doskonalenia zawodowego 
biegłych rewidentów 

 

 

Podmiot wdrożył politykę w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 
Polityka ta obejmuje przede wszystkim coroczne szkolenia obligatoryjne wymagane przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Tematy szkoleniowe dobierane są w szczególności pod 
kątem problematyki wykonywanych usług. Odbywane są również inne szkolenia techniczne, 
realizowane indywidualnie dla biegłych rewidentów i współpracowników. 

Kierownik Podmiotu oświadcza, iż zapewnia możliwość wypełniania przez biegłych 
rewidentów obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego wynikającego 
z obowiązujących przepisów. 
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Informacje o osiągniętych 
przychodach  

 

 

Przychody Podmiotu za 2016 rok wyniosły: 

 

Lp. Rodzaj usługi Kwota w zł 

1. Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych 33 500,00 zł 

2. 
Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, 
wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości 
lub rewizji finansowej 

58 304,06 zł 

3. 
Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji 
finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych 
przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów 

314 780,00 zł 
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Informacje o zasadach wynagradzania 
kluczowych biegłych rewidentów oraz 
Kierownika Podmiotu 

 

 

Wynagrodzenie kluczowego biegłego rewidenta uzyskiwane jest na podstawie umowy 
cywilno-prawnej i jest ustalane odrębnie dla każdego zlecenia. Wynagrodzenie Kierownika 
Podmiotu zostało określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.   
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Informacja o biegłym rewidencie 
odpowiedzialnym za sporządzenie 
Sprawozdania z przejrzystości 
działania za 2016 rok 

 

 

Za sporządzenie niniejszego sprawozdania z przejrzystości działania za 2016 rok 
odpowiedzialny jest biegły rewident Mateusz Szafrański – Sałajczyk, nr. ewidencyjny 12549. 

 

 

 
  



 

 
Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o.   
Biuro: Płocka 5A, 01-231 Warszawa | Adres rejestracji: Nike 38 lok. 11, 02-447 Warszawa | NIP: 5223073010 
Telefon: 48.502.262.891 | email: biuro@crystalaudit.com | www.crystalaudit.com 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000636366  
| Kapitał zakładowy 20.000 PLN 
Podmiot wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę 
podmiotów uprawnionych do badania po numerem 3835 
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Kwiecień 2018 
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Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. 

 

Biuro: 

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

Adres rejestracji: 

ul. Trzcinowa 25 lok. 4, 02-446 Warszawa  

tel.: 48.502.262.891  
 

 

 

 

 
 

Warszawa, 30 kwietnia 2018 r. 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie”), niniejszym 
przedstawiam Sprawozdanie z przejrzystości działania Crystal Audit & Consulting 
Sp. z o.o. (dalej również: „Spółka”, „Firma”) za 2017 rok. 
 
 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
Mateusz Szafrański – Sałajczyk 
Prezes Zarządu 

Biegły Rewident 
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Spis treści 
 

 

Spis treści .................................................................................................................................... 3 

Forma prawna i struktura własnościowa oraz przynależność do sieci ......................... 4 

Opis struktury zarządzania ...................................................................................................... 5 

Wewnętrzy system kontroli jakości oraz oświadczenie na temat 
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Forma prawna i struktura 
własnościowa oraz przynależność 
do sieci 

 

 

Nazwa firmy:  Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. 

Rejestr KRBR:  firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 
ewidencyjnym 3835, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Udziałowcy: Na dzień 31 grudnia 2017 roku, udziałowcami Spółki byli: 

 

Imię i nazwisko Ilość udziałów 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk, biegły rewident 399 szt. 

Joanna Szafrańska – Sałajczyk 1 szt. 

KRS: Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000636366 

Regon: 365585845 

NIP: 5223073010 

Siedziba Spółki: Siedziba rejestracyjna Spółki mieści się przy ul. Trzcinowej 25 lok. 4 
w Warszawie. 
Biuro operacyjne zlokalizowane jest przy ul. Płockiej 5A 
w Warszawie. 

 

Przynależność do sieci: Spółka nie należy do sieci 
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Opis struktury zarządzania 
 

 

Reprezentacja: Spółka reprezentowana jest przez Zarząd. Powoływanie 
i odwoływanie członków Zarządu należy do kompetencji 
Zgromadzenia Wspólników.  
W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja następuje 
jednoosobowo a w przypadku Zarządu wieloosobowego do 
reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu 
lub dwaj Członkowie Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie 
z prokurentem.  
Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Zarządu Spółki wchodził: 

 Mateusz Szafrański-Sałajczyk – Prezes Zarządu 

Zarządzanie: Wszelkie funkcje zarządcze w 2017 roku wykonywane były 
bezpośrednio przez Zarząd.    
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Wewnętrzy system kontroli jakości 
oraz oświadczenie na temat 
skuteczności jego funkcjonowania 

 

 

Zarząd opracował i wdrożył system wewnętrznej kontroli jakości. 

System ten obejmuje: 
 obowiązujące procedury dotyczące niezależności i zapobiegania konfliktom interesów, 

akceptacji klienta i poszczególnych zleceń oraz zasady ich przestrzegania, 
 

 przestrzeganie obowiązujących standardów etyki zawodowej, 
 

 zasady przestrzegania ustalonych wewnętrznych procedur i metodologii wykonywania 
czynności rewizji finansowej oraz przygotowywania i przechowywania dokumentacji 
rewizyjnej,  
 

 warunki weryfikacji dokumentacji rewizyjnej,  
 

 wewnętrzną kontrolę i monitorowanie jakości wykonywanych czynności rewizji 
finansowej, 
 

 kwalifikacje i zakres odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
czynności rewizji finansowej, 
 

 okresowe monitorowanie adekwatności przyjętych zasad kontroli wewnętrznej, 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli jakości 
w firmie jest Zarząd. 

Zarząd oświadcza, iż w jego opinii opisany powyżej wewnętrzny system kontroli jakości 
został zaprojektowany i wdrożony w sposób odpowiedni oraz funkcjonuje on w sposób 
efektywny, a także zapewnia odpowiednią jakość wykonywanych czynności rewizji 
finansowej. 
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Kontrole Krajowej Komisji Nadzoru 
w zakresie systemu zapewnienia 
jakości 

 

 

Firma nie podlegała dotychczas kontroli przez Krajową Komisję Nadzoru. 
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Wykaz jednostek zainteresowania 
publicznego, na rzecz których 
przeprowadzano badania ustawowe 
w zakończonym roku obrotowym 

 

 

W roku obrotowym 2017 zostały przeprowadzone badania ustawowe 

na rzecz następujących jednostkach zainteresowania publicznego: 

 Magna Polonia S.A. 

 Rubicon Partners S.A. 
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Oświadczenie dotyczące praktyk 
w zakresie zapewnienia niezależności 

 

 

Kierownik Firmy zaprojektował oraz wdrożył wewnętrzne regulacje w zakresie zapewnienia 
niezależności i zapobiegania powstania konfliktów interesów w ramach wykonywanych 
zleceń. Stosowane procedury obejmują między innymi: 

 analizy zagrożeń niezależności lub konfliktu interesów przed podjęciem współpracy 
z Klientem oraz wykonaniem zleconych prac, 

 uzyskanie oświadczeń o niezależności od członków zespołu rewizyjnego. 

 

Kierownik Firmy potwierdza, że: 

 wdrożone wewnętrzne regulacje w zakresie zapewnienia niezależności i zapobieganiu 
konfliktów interesów zostały zaprojektowane i wdrożone w sposób odpowiedni, 

 funkcjonują w sposób efektywny, 

 przeprowadzono wewnętrzną kontrolę ich przestrzegania. 
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Oświadczenie o stosowanej polityce 
w zakresie doskonalenia zawodowego 
biegłych rewidentów 

 

 

Firma wdrożyła politykę w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 
Polityka ta obejmuje przede wszystkim coroczne szkolenia obligatoryjne wynikające z 
obowiązujących przepisów. Tematy szkoleniowe dobierane są w szczególności pod kątem 
problematyki wykonywanych usług. Odbywane są również inne szkolenia techniczne, 
realizowane indywidualnie dla biegłych rewidentów, pracowników i współpracowników. 

Kierownik Firmy oświadcza, iż zapewnia możliwość wypełniania przez biegłych rewidentów 
obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego wynikającego z obowiązujących przepisów. 
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Informacje o zasadach wynagradzania 
partnerów 

 

 

Wynagrodzenie Zarządu zostało określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.  
Wynagrodzenie partnera wynikające z zaangażowania w dany projekt uzyskiwane jest na 
podstawie umowy cywilno-prawnej i jest ustalane odrębnie dla każdego zlecenia. 
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Polityka w zakresie rotacji kluczowych 
partnerów oraz pracowników 

 

 

Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej 
jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. Kluczowy biegły 
rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce 
zainteresowania publicznego, po upływie co najmniej 3 lat. Zasady powyższe dotyczą również 
wszystkich pracowników Spółki.   
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Informacje o osiągniętych 
przychodach  

 

 

Przychody Spółki za 2017 rok wyniosły: 

 

Lp. Rodzaj usługi Kwota w zł 

1. 

Przychody z badania ustawowego rocznych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek 
interesu publicznego oraz jednostek należących do grupy 
przedsiębiorstw, których jednostka dominująca jest jednostką 
interesu publicznego 

45 200,00 zł 

2. 
Przychody z badania ustawowego rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych innych jednostek 

138 820,00 zł 

3. 
Przychody z dozwolonych usług niebędących badaniem 
sprawozdań finansowych świadczonych na rzecz jednostek 
badanych przez firmę audytorską 

4 000,00 zł 

4. 
Przychody z usług niebędących badaniem sprawozdań 
finansowych świadczonych na rzecz innych jednostek 

161 978,33 zł 

 

 

 

 



 

 
Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o.   
Biuro: Płocka 5A, 01-231 Warszawa | Adres rejestracji: Trzcinowa 25 lok. 4, 02-446 Warszawa  
Telefon: 48.502.262.891 | email: biuro@crystalaudit.com | www.crystalaudit.com 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
| KRS: 0000636366 | Kapitał zakładowy 20.000 PLN | NIP: 5223073010 
Firma audytorska wpisana na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę  
firm audytorskich pod numerem 3835 
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