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sPMWoZDAN|E PoDM|oTU uPMWN|oNEGo Do BADAN|A sPRłwoz0łŃ F|NANsowYcH
wYKoNUJĄcEGo czvHloŚo REW|ZJ| F|NANSoWEJ W JEDNosTcE ZA|NTEREsoWAN|A
PUBLICZNEGO ZA ROK OBROTOWY OD 01.0't.2011 DO 31.'t2.2011 ROKU.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z Wymogami ań.88 ustawy o biegłyń rewidentach i ich
samoŻądzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzoze pub|icznym

l. FoRMA oRGAN|ZACYJNo-PMWNA I STRUKTURA WŁAsNoścpwA
Podmiot funkcjonuje pod nazwa Eridan Audit Krzysaof Ławecki jako działa|noŚć gospodarcza prowadzona We Własnym
imieniu i na własny rachunek pŻez biegłego rewidenta Krzysaofa Łav'/eckiego.
Na dzień bi|ansowy 31'12'2011 roku oraz na dŻeń sporządzenia niniejszego sprawozdanja Właścicie|em podmiotu jest
Krzysńof Lawecki'
Podmiot został wpisany na |istę podmiotÓw uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez K|BR pod
numerem 3289.

z. pnzyHł.eżHośc| Do s|Ec|
Eddan Audit Krzysńof Ławeckl na dzień bi|ansowy 31 ' 12.201 1 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
nie na|eży do ż"dnej siecifirm audytorskich'

3. oP|s STRUKTURY zARzĄDzAN|A PoDM|oTU UPMWN|NEGo Do BADAN|A sPMWozDAŃ F|NANsoWYcH
Właścicie| podmiotu - Krzysztof Ławecki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw podmiotu, jego reprezentowanie i
zaŻądzanie nim,

1. oP|s SYSTEMU WEWNĘRZNEJ KoNTRoL| JAKoścl PoDM|oTU oRAz ośW|ADczEN|E zARzĄDU NA TEMAT
SKUTECZNOSCI JEGO FUNKCJONOWAITIIA
system kontro|i jakości funkc1onujący w podmiocie spełnia wymogi ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządle'
podmiohch uprawnionych do badania sprawozdań finansowych onz o nadzorze pub|icznym, zasad wewnętrznej kontro|i
jakoŚci podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wydanych pŻez KRBR, l/iędzynarodowego standardu
Kontro|i Jakości nr 1, l/iędzynarodowych standardóW Rewizji Finansowej i innych przepisóW'

system konlro|ijakości działający W podmiocie zapewnia:
a) przeprowadzanie kontro|i jakoŚci czynności rewizji finansowej,
b) okreś|anie kryterióW, przy spełnieniu których niezbędne jest przeprowadzenie p|zeg|ądu kontro|i jakości danego zlecenia,
ktÓrego przedmiotem są inne badania i przeglądy historycznych informacji finansowych oraz z|ecenia na inne usługi
atestacyjne i pokrewne,
c) p|zeprowadzanie Wyrywkowej kontro|i jakoś{:i z|eceń spełniające kryteńa usta|one zgodnie z pkt' b'

Każdy pracownik podmiotu jest odpowiedzia|ny za zapewnienie jakości oraz przestrzeganie zasad i procedur systemu
konfo|ijakoścj.

E|ementami systemu kontro|i jakości funkcjonującego w podmiocie są
1) odpowiedzia|noŚc właŚcicie|a podmiotu za zapewnianie jakości usług śWiadczonych przez podmiot,
2) pŻestrzegan ie wymogów etycznych,
3) stosowanie odpowiednich zasad i procedur przyjmowania z|eceń i kontynuowania wspołpracy ze z|eceniodawcami olaz
przyjmowanie specyficznych z|eceń,
4) posiadanje wystarczających zasobów |udzkich,
5) zgodność przebiegu wykonywania usług z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej i standardów zawodowych'
6) nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur kontroli (monitorowanie).

oświadczam, że opisany system wewnę|rznej konfo|i jakości obowiązujący W podmiocie jest skuteczny i zapewnia
odpowiednią jakośÓ wykonywanych czynności rewizji fi nansowej.
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sprdwozdanie podmiotu Uprawnionego do badania spEwozdań finansowych za rok obrctowy kończący się 31 grudnia2011 r'

5. TERM|N PRZEPRoWADZEN|A oSTATN|EJ KoNTRoL| W ZAKRES|E sYsTEMu ZAPEWN|EN|A JAKoŚc|.
PRZEPRoWADZANA PRzEz KRAJoWĄ KoM|sJĘ NADZoRU
Podmiot nie był kontro|owany W zakresie systemu zapewnienia jakości pŻez Krajową Komisję Nadzoru'

6' WYKAZ JEDNosTEK zA|NTERESoWAN|A PUBL|czNEGo, DLA KTÓRYCH sPoŁKA WYKoNYWAŁA czYNNoŚcI
REWIZJI FINANSOWEJ W OSTATNIM ROKU OBROTOWYM
Platforma Mediowa Point GrouD S.A.

7. oŚW|ADCZENIE o sTosoWANEJ PRzEz PoDM|oT PoLlTYcE W zAKREs|E ZAPEWNIEN|A NIEZALEżNoŚc|
ośWiadczam' że podmiot posiada opisaną i Wdrożoną do stosowania po|itykę w zakresie zapewnienia nieza|eżności'
OśWiadczam' że weryfikacja nieza|eżności od klienta' dotycząca zarówno nieza|eżności podmiotu jak i osób uczestniczących
W badaniu, prowadzona jest w społc€ na etapie składania oferty' przed rozpoczęciem badania a takŹe p|zed wydaniem opinii
irapońu.
Potwierdzam, że podmiot przeprowadził kontro|ę WewnętŻną przestrzegania zasad nieza|eżnoŚci'

8. oŚw|ADczENlE o sTosowANEJ PRzEz PoDM|0T PoL|TYCE W zAKREs|E DosKoNALEN|A zAWoDoWEGo
B|EGŁYCH REW|DENTÓw
ośWiadczam, że podmiot posiada opisaną i Wdrożoną do stosowania po|itykę w zakresie doskonalenia zawodowego
biegłych rewidentów' Doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzoze pub|icznym.
Za odbycie Szko|enia W Wymaganym terminie odpowiada biegły rewident,

9' |NFoRMACJE o os|AGN|ĘTYcH PRzYcHoDAcH z PoDZ|AŁEM NA PoszczEGÓLNE czYNNoŚcl REw|zJ|
F|NANSoWEJ I USŁUG' o KToRYCH MoWA W ART.48 usT.2 USTAWY o BIEGŁUCH REW|DENTACH

Rodzai przychodu Przvchód w tvs' złotvch
czynności rewizji finansowej 126,7
UsłUgowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 7 r )
Wykonywanie ekspertyz lub ooinii ekonomiczno-fi nansowych 151 .0
swiadczenie usług atestacyjnych, doradztwa |ub zarzdzania,
wymagających posiadania Wiedzy z dziedziny rachunkowości
lub rewizii finansowei

2,0

RAZEM 351.9

10. INFoRMACJE o zAsADAcH WYNAGMDZAN|A KLuczoWYcH B|EGtYcH REW|0ENTÓW
Wynagrodzenia k|uczowych biegłych rewidentÓW usta|ane są w oparciu o pracochłonność danego projektu, szacowaną na
podstawie ka|ku|acji spoządzonej na potzeby pzygotowanej oferty' K|uczowi bieg|i rewidenci wynagradzani są na
podstawie umÓW o praĘ oraz Umów cywi|noprawnych.

11. BIEGŁY REW|DENT oDPoW|EDZ|ALNY W IMIENlu PoDM|oTu UPMWN|oNEGo Do BADAN|A sPRAWozoAŃ
F|NANsoWYcH zA sPoRzĄDzEN|E sPMWoZDAN|A
Biegłym rewidentem odpowiedzia|nym za spo|ządzenie niniejszego sprawozdania podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych wykonującego czynności rewizji finansowej W jednostkach zainteresowania pub|icznego jest
Kz ysaof Ławecki.
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ERlDAN AUDIT KzysztofŁawecki podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na |istę pod nr 3289
(00-680 Warszawa, ul. furawia 45)

Warszawa, 30 marca 2012 roku
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