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WPROWADZENIE 

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie z przejrzystości działania firmy 

Expance Audit & Finance sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020. Mamy 

nadzieję, że sprawozdanie to przybliży Państwu przyjęte przez nas procedury kontroli jakości 

wykonywanych zleceń oraz sposób funkcjonowania naszej firmy.  

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. 

Sprawozdanie spełnia wymogi ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) 

 

Osobą odpowiedzialną za sporządzenie niniejszego sprawozdania z przejrzystości działania jest 

Elżbieta Zajkowska - Żylska, Prezes Zarządu, Biegły Rewident numer ewidencyjny 10986. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Z poważaniem  

 

 

 

Elżbieta Zajkowska-Żylska 

                                                     Prezes Zarządu 
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1. FORMA ORGANIZACYJNO – PRAWNA 

Expance Audit & Finance Sp. z o.o. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, wydział XI Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000515372. 

Expance Audit & Finance Sp. z o. o. została wpisana w dniu 25 sierpnia 2014 roku na listę firm 

audytorskich  pod numerem 3950. 

 

Adres siedziby:                                                                

NIP:                                     

REGON:                               

 

tel.:                                                  

e-mail:                                              

adres strony internetowej:            

 

Adres Biura                      

 

 

 

Przedmiot działalności Firmy obejmuje usługi: 

czynności rewizji finansowej tj.: 

− badanie sprawozdań finansowych, 

− przeglądy sprawozdań finansowych, 

− inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłych rewidentów, 

− wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych, 

− świadczenie usług doradztwa lub zarzadzania , wymagających posiadania wiedzy z zakresu 

rachunkowości , rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania 

przedsiębiorstw, 

− świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych 

do wykonywania przez biegłych rewidentów, 

− świadczenie usług pokrewnych, 

− świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez 

biegłych rewidentów. 

Działalność spółki jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonywania zawodu podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

 

 

 

ul. Oboźna 31/ 11-12, 30-010 Kraków 

677 23 82 200 

123155753 

 

604 582 382 

 

biuro@expanceaudit.com 

www.expanceaudit.com 

ul. Oboźna 31, 30-010 Kraków 
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2. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA 

Na dzień 30.06.2020 roku dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie o i 

wartości nominalnej udziałów prezentuje tabela poniżej.   

 

Lp. Imię i Nazwisko Ilość udziałow Wartość 1 udziału  
Wartość 

udziałów 
% udziałów  

1. Elżbieta Zajkowska -Żylska 350 50 zł 17 500 zł 70% 

2. Krzysztof Zajkowski  150 50 zł 7 500 zł 30% 

               Razem 500 50 zł 25 000 zł 100% 

 

Zgodnie z umową Spółki udziały są równe i niepodzielne. Każdy udział posiada jeden głos. 

 

3. CZŁONKOWSTWO FIRMY W SIECI: 

Firma Expance Audit & Finance Sp. z o.o. nie przynależy do sieci firm audytorskich. 

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA 

Organem uprawnionym do reprezentowania Jednostki jest Zarząd Spółki. Zarząd Expance 

Audit & Finance Sp. z o.o. tworzą: 

Elżbieta Zajkowska – Żylska   Biegły rewident 10986     

Krzysztof Zajkowski                      

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek 

zarządu. 

 

5. SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI 

 

Obowiązujący w Expance Audit & Finance Sp. z o.o. System Wewnętrznej Kontroli jakości           

(SWKJ), został opracowany i wprowadzony do stosowania Uchwałami Zarządu Spółki na 

podstawie regulacji:  

− ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym  (zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach), 

− Krajowego standardu kontroli jakości (KSKJ) w brzmieniu Międzynarodowego 

Standardu Kontroli Jakości 1,  

− Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 220 „Kontrola jakości badań sprawozdań 

finansowych”. 

Prezes Zarządu 

 

Wiceprezes Zarządu 
 



Strona | 4  
Expance Audit & Finance Sp. z o.o. ul. Oboźna 31/11; 30-010 Kraków NIP6772382200 Firma Audytorska nr 3950 

 

− Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej 

biegłych rewidentów Kodeks IFAC. 

− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 537/2014 

 

Na Wewnętrzny System Kontroli jakości funkcjonujący w Expance Audit & Finance Sp. z o.o. 

składa się: 

− uznanie odpowiedzialności kierownictwa za jakość, 

− przestrzeganie zasad niezależności i inne wymogi etyczne, 

− procedury podejmowania zleceń i procedury kontynuacji współpracy z klientem, 

− zasoby ludzkie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

− kontrola jakości przy realizacji zleceń, 

− zasady przygotowywania dokumentacji rewizyjnej i jej archiwizacja, 

− monitorowanie systemu kontroli jakości 

 

Procedury systemu wewnętrznej kontroli jakości dotyczą: zapewniania jakości i kontroli jakości 

na poziomie firmy audytorskiej oraz zapewniania jakości i kontroli jakości na poziomie 

poszczególnych zleceń. 

System wewnętrznej kontroli jakości Expance Audit & Finance Sp. z o.o., zgodnie z 

obowiązującymi standardami jest dostosowany do wielkości i rodzaju prowadzonej działalności,     

w tym do wielkości i rodzaju  jednostek, na rzecz których Firma świadczy usługi atestacyjne 

lub usługi pokrewne. Stopień dostosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości do wielkości 

i rodzaju prowadzonej przez Firmę działalności podlega corocznej analizie Zarządu. 

 

Odpowiedzialność Zarządu za jakość i informowanie o procedurach kontroli jakości 
 

Nadrzędnym celem działalności spółki jest wykonywanie usług badania sprawozdań 

finansowych oraz innych usług poświadczających. Do realizacji tego celu spółka wykorzystuje 

wiedzę, doświadczenie i intuicję zatrudnionych przez siebie biegłych rewidentów, zapewniając 

równocześnie przestrzeganie procedur systemu kontroli jakości.  W tym celu Zarząd jest 

zobowiązany przedstawić biegłym rewidentom oraz osobom współpracującym, procedury w 

zakresie funkcjonowania systemu kontroli jakości, wyjaśniać wątpliwości i na bieżąco 

eliminować ewentualne odstępstwa od przyjętych zasad. 

Zarząd Spółki, wszyscy pracownicy, osoby współpracujące są zobowiązani do przestrzegania i 

stosowania zasad kontroli jakości, co jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia o 

zapoznaniu się z zasadami wewnętrznej kontroli jakości w firmie w momencie ich 

wprowadzenia i aktualizacji. 
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Niezależność i wymogi etyczne 

Pracownicy i współpracownicy Expance Audit & Finance Sp. z o.o., mają obowiązek 

przestrzegania zasad etyki (niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy 

zawodowej), w tym co najmniej wymogów przedstawionych z Kodeksie etyki zawodowych 

księgowych wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki Księgowych (Kodeks 

IFAC) oraz wszelkich dodatkowych wymogów regulacyjnych, jak również są zobowiązani 

stosować się do zasad i procedur przyjętego przez Expance Audit & Finance Sp. z o.o. systemu 

kontroli jakości.  

Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektów związanych z wykonywaniem 

czynności rewizji finansowej potwierdzają swoją niezależność przez złożenie oświadczeń przy 

akceptacji zlecenia, przed jego rozpoczęciem oraz na jego zakończenie. 

Pracownicy i współpracownicy są obowiązani do zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesów 

oraz poinformowania o zaistnieniu przesłanek mogących mieć wpływ na utratę niezależności. 

Zarząd oświadcza, że pracownicy oraz osoby współpracujące ze Spółką w zakresie 

wykonywania czynności atestacyjnych przestrzegają wymogów etycznych wynikających z 

przepisów prawa oraz Systemu Wewnętrznej Kontroli jakości w Expance Audit & Finance Sp. 

z o.o. 

Podejmowanie i kontynuacja współpracy z klientem 

Dla każdego nowego zleceniodawcy przeprowadzany jest proces przeglądu przed akceptacją 

zlecenia przez Członka Zarządu. Proces ten obejmuje m.in. uzyskanie wszelkich informacji 

uznanych za konieczne do rozważenia i uzasadnienia decyzji w sprawie przyjęcia zleceni oraz 

rozważenie i ocenę ryzyka związanego z klientem. 

Jeśli w trakcie procesu akceptacji lub po zakończeniu etapu przyjęcia zlecenia zostało 

zidentyfikowane znaczące ryzyko związane z klientem lub ze zleceniem, zagadnienie to 

powinno być przedyskutowane z drugim członkiem Zarządu. Wymagać będzie się formalnego 

zatwierdzania i dokumentowania sposobu rozwiązania tego typu zagadnień. 

Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za zlecenie musi zaakceptować i zatwierdzić decyzję 

o przyjęciu lub kontynuacji zlecenia.  

 

Zasoby ludzkie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

Pracownicy i współpracownicy Expance Audit & Finance uczestniczą w procesie stałej edukacji 

zawodowej. Biegli rewidenci współpracujący mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach 

obligatoryjnych wymaganych przez PIBR a także uczestniczą w innych szkoleniach 
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organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki poszerzając wiedzę i aktualizując przepisy 

z zakresu podatków i rachunkowości. 

Pracownicy i współpracownicy są odpowiedzialni za dokumentowanie podnoszenia swoich 

kwalifikacji zawodowych. Zarząd corocznie dokonuje weryfikacji realizacji tego wymogu. 

 

Kontrola jakości przy realizacji zleceń 

Zarząd każdego roku określa projekty (poza usługami świadczonymi dla JZP), które podlegają   

Szczegółowej kontroli jakości zlecenia (weryfikacji) przez biegłego rewidenta kontrolera jakości 

przed wydaniem sprawozdania z badania zawierającego opinię. Kryterium wyboru 

dokumentacji do weryfikacji (szczegółowej kontroli) jakości zlecenia określa System 

Wewnętrznej Kontroli Jakości. Wszystkie usługi świadczone na rzecz JZP podlegają 

szczegółowej kontroli jakości (weryfikacji) każdorazowo.  

Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu kontroli jakości zlecenia podejmuje Zarząd Expance 

Audit & Finance sp. z o.o. 

W ramach nadzoru nad właściwym przebiegiem realizacji czynności rewizji finansowej istotne 

znaczenie mają konsultacje wewnętrzne oraz kontrola merytoryczna w trakcie realizacji 

zalecenia, po jego wykonaniu a przed wydaniem sprawozdania z badania. 

 

 

Monitorowanie systemu kontroli jakości i oświadczenie zarządu o skuteczności 

funkcjonowania systemy wewnętrznej kontroli jakości 

 
Monitorowanie systemu kontroli jakości obejmuje ocenę adekwatności przyjętych zasad 

wewnętrznej kontroli jakości oraz ocenę efektywności systemu kontroli jakości. Obejmuje on 

także opracowanie zaleceń poprawiających działanie systemu w sytuacji, gdy wykryto 

niedociągnięcia w jego działaniu. 

Zarząd EXPANCE Audit & Finance Sp. z o.o. OŚWIADCZA, że opisany wyżej system 

wewnętrznej kontroli, jakości został opracowany i wdrożony  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz, że jest przekonany o skuteczności jego funkcjonowania. 

 

6. WSKAZANIE KIEDY ODBYŁA SIĘ OSTATNIA KONTROLA JAKOŚCI 

W związku z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym Expance Audit & Finance Sp. z o.o. przeprowadzając badania ustawowe jednostek 

zainteresowania publicznego podlega kontroli PANA.  

Ostatnia kontrola jakości KKN miała miejsce w dniu 9 października 2017 r. na podstawie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 2017/071 z dnia 18 września 2017 roku i 
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dotyczyła kontroli jakości badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych w roku 2017. 

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

7. WYKAZ JEDNOSTEK ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO, DLA KTÓRYCH 

SPÓŁKA PRZEPROWADZIŁA BADANIE USTAWOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO W ROKU OBROTOWYM 2018 r. 

 

W roku obrotowym 2019 zakończonym 30.06.2020 r. Expance Audit & Finance Sp. z o.o. 

przeprowadziła badanie ustawowego sprawozdania finansowego Jednostki Zaufania 

Publicznego: WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu 

 

8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAKTYK W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA 

NIEZALEŻNOŚCI 

Zarząd Expance Audit & Finance Sp. z o.o. oświadcza, iż zaprojektował i wdrożył zasady 

dotyczące zapewniania niezależności. Zasady te są w pełni zgodne z postanowieniami Kodeksu 

IESBA, w szczególności sekcjami 290 i 291, MSKJ1 i ustawą o biegłych rewidentach firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

9. OŚWIADCZENIE O STOSOWANEJ POLITYCE W ZAKRESIE SZKOLENIA 

ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

Zarząd oświadcza, że w Expance Audit & Finance  stosowana jest polityka w zakresie 

kształcenia ustawicznego biegłych rewidentów. 

Wszyscy biegli rewidenci współpracujący z Expance Audit & Finance Sp. z o.o. są zobowiązani 

do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Obligatoryjnego Doskonalenia 

Zawodowego Biegłych Rewidentów oraz mogą uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych z 

zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz procedur badania. 

Expance Audit & Finance  zapewnia możliwość wypełniania przez biegłych rewidentów 

współpracujących z Jednostką obowiązków w zakresie doskonalenia zawodowego oraz 

monitoruje ten proces. 
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10. ZASADY WYNAGRADZANIA   

Biegli rewidenci współpracujący z Expance Audit & Finance Sp. z o.o. wykonują czynności 

rewizyjne na podstawie umów cywilnoprawnych. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest 

indywidualnie dla każdego badania i uwzględnia czasochłonność i pracochłonność badania oraz 

stopnia jego złożoności i ewentualnego zaangażowania specjalistów. 

Zgodnie z art. 80 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym wynagrodzenie biegłych rewidentów współpracujących z Expance Audit & 

Finance Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób uzależnione od żadnych postanowień warunkowych 

takich jak wynik badania czy też rezultat dodatkowych usług wykonywanych dla klientów.  

Wspólnicy Expance Audit & Finance Sp. z o.o. uczestniczą w podziale rocznego zysku spółki 

na zasadach określonych w umowie Spółki oraz KSH.  

Zarząd Expance Audit & Finance Sp. z o.o. nie pobiera wynagrodzenia za reprezentowanie 

Spółki.  

 

11. OPIS POLITYKI W ZAKRESIE ROTACJI KLUCZOWYCH PARTNERÓW ORAZ 

PRACOWNIKÓW 

 

Kluczowi biegli rewidenci, członkowie zespołów rewizyjnych wykonują czynności rewizji 

finansowej w jednostkach interesu publicznego w okresie zgodnym z obowiązującymi w tym 

zakresie  uregulowaniami ustawowymi. 

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 537/2014 , pierwsze zlecenie otrzymane przez danego 

biegłego rewidenta lub firmę audytorską oraz pierwsze zlecenie łącznie z wszelkimi 

odnowionymi zleceniami w odniesieniu do jednostek interesu publicznego nie może trwać 

dłużej niż dziesięć lat. 

Ponowne wykonanie usługi rewizji finansowej na rzecz tej jednostki przez biegłego rewidenta 

jest możliwe po upływie co najmniej 4 lata od zakończenia ostatniego badania ustawowego. 
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12. INFORMACJA O CAŁKOWITYCH PRZYCHODACH   

Podział przychodów 
Przychody- okres 

bieżący 

Przychody- okres 

poprzedni 

przychody z badania ustawowego rocznych i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych JZP oraz 

jednostek należących do grupy przedsiębiorstw, których 

jednostka dominująca jest JZP: 

55 000,00 55 000,00 

przychody z badania ustawowego rocznych i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych innych 

jednostek:  

190 650,00 227 000,00 

przychody z dozwolonych usług niebędących badaniem 

sprawozdań finansowych świadczonych na rzecz 

jednostek badanych przez biegłego rewidenta lub firmę 

audytorską: 

8 000,00 0,00 

przychody z usług niebędących badaniem sprawozdań 

finansowych świadczonych na rzecz innych jednostek: 
46 670,00 39 000,00 

Razem przychody 300 320,00 321 000,00 

 

 

Kraków, dnia 21 października 2020 roku. 

 

 

 

 

 

      Krzysztof Zajkowski                                                       Elżbieta Zajkowska-Żylska 

 

       Wiceprezes Zarządu                                                       Prezes Zarządu 

Biegły Rewident, nr ewidencyjny 10986; 
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