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SPRAWoZDAN|E PoDM|oTU uPRAWN|oNEGo Do BADAN|A sPnłwozołŃ F|NANsoWYcH
WYKoNUJĄCEGo czyruHoŚcl REW|ZJ| F|NANSoWEJ W JEDNosTcE ZA|NTEREsoWAN|A
PUBLTCZNEGO ZA ROK OBROTOWY OD 01,01,2012 DO 31.12.2012 ROKU,

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone W związku z wymogami art.88 ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie. podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pub|icznym

1. FoRMA oRGAN|zAcYJNo.PRAWNA I sTRUKTuRA WŁASNoŚc|oWA
Podmiot funkcjonuje pod nazwa Eridan Audit Krzysztof Ławecki jako działa|ność gospodarcza prowadzona We własnym
imieniu i na Własny rachunek przez biegłego rewidenta K|zysztofa Ławeckiego'
Na dzień bi|ansowy 31,12.2012 roku oraz na dzień spo|ządzenia niniejszego sprawozdania właścicie|em podmiotu jest
Krzysztof ł-awecki'
Podmiot został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną p|zez K|BR pod
numerem 3289.

2. PRZYNALEżNoŚCI Do s|EcI
Eridan Audit Krzysztof Ławecki na dzień bilansowy 31.12'2012 roku oraz na dzień spoządzenia niniejszego sprawozdania
nje na|eży do żadnej sieci firm audytorckich.

3. oP|s STRUKIURY zARzĄDzAN|A PooMloTU UPRAWNINEGo Do BADAN|A sPRAWozDAŃ FINANsoWYcH
Waścicie| podmiotu _ Krzysztof Ławecki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw podmiotu, jego reprezentowanie i
zarządzanie nim '

4. oP|s SYSTEMU WEWNĘRZNEJ KoNTRoL| .lłxoŚcl pootutoru oRAz oŚW|ADczEN|E zARzĄDU NA TEMAT
SKUTECZNOSCI JEGO FUNKCJONOWANIA
system kontro|i jakości funkcjonujący W podmiocie spełnia Wymogi ustawy o biegłych rewidentach i ich samoŻądzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oruz o nadzorze pub|icznym' zasad wewnętrznej kontro|i
jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wydanych przez KRBR' Międzynarodowego standardu
Kontro|i Jakości nr 1, Międzynarodowych StandardóW Rewizji Finansowej i innych przepisÓW'

system kontro|ijakoŚci działający W podmiocie zapewnia:
a) przeprowadzanie kontro|i jakości czynności rewizji finansowej'
b) okreś|anie kryterióW' przy spełnieniu których niezbędne jest pŻeprowadzenie pŻeg|ądu kontroli jakości danego z|ecenia,
którego przedmiotem są inne badania i pzeg|ądy historycznych informacji flnansowych oraz z|ecenia na inne usługi
atestacyjne i pokrewne,
c) przeprowadzanie wyryWkowej kontrolijakoŚci z|eceń spełniające kryte a usta|one zgodnie z pkt' b.

Każdy pracownik podmiotu jest odpowiedzia|ny za zapewnienie jakoŚci oraz pŻestrzeganie zasad i procedur systemu
kontroIi jakości.

E|ementami systemu kontro|ijakości funkcjonującego W podmiocie są
1) odpowledzia|noŚÓ Właścicie|a podmiotu za zapewnianie jakości usług świadczonych przez podmiot,
2) pŻestrzeganie WymogóW etycznych,
3) stosowanie odpowiednich zasad i procedur pŻyjmowania z|eceń i kontynuowania współpracy ze z|eceniodawcami oraz
pęyjmowanie specyficznych z|eceń,
4) posiadanie wystarczających zasobóW Iudzkich,
5) zgodność pŻebjegu Wykonywania usług z pŻepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej i standardóW zawodowych'
6) nadzór nad pŹestrzeganiem zasad i procedur kontro|i (monitorowanie).

ośWiadczam' że opisany system Wewnętrznej kontro|i jakości obowiązujący w podmiocie jest skuteczny i zapewnia
odpowiednią jakośc Wykonywanych czynnoŚci rewizji fi nansowej.
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sprawozdanie podmiotu upBwnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrctowy kończący się 31 grudnia 2011 r'

5. TERMIN PRZEPROWADZENIA OSTATNIEJ KONTROLI W ZAKRESIE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOSCI,
PRZEPRoWADZANA PRzEz KRAJoWĄ KoMIsJĘ NADZoRU
W dniach 8.10 stycznia 20,13 roku' podmiot został skontro|owany w zakresie systemu zapewnienia jakości pŻez Krajową
Komisję Nadzoru'

6. WYKAZ JEDNoSTEK zA|NTERESoWANIA PUBL|czNEGo, DLA KrÓRYcH sPoŁKA WYKoNYWAŁA czYNNoŚcI
REWIZJI FINANSOWEJ W OSTATNIM ROKU OBROTOWYM
Platforma Mediowa Point Group S,A,
Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie cardif Po|ska s'A'
cardif Assurances Risques Divers S.A' oddziałW Po|sce

7, oŚW|ADczEN|E o sTosoWANEJ PRzEz PooM|oT PoL|TYcE W zAKREs|E ZAPEWN|EN|A NIEzALEżNoŚc
oświadczam' że podmiot posiada opisaną i wdrożoną do stosowania po|itykę w zakresie zapewnienia nieza|eżności.
ośWiadczam' że Weryfikacja nieza|eżności od k|ienta, dotycząca zarówno nieza|eżnoŚci podmiotu jak i osób uczestniczących
W badaniu' prowadzona jest w społce na etaple składania oferty, przed rozpoczęciem badania a także pŹed wydaniem opinii
i raportu,
Potwierdzam, że podmiot przeprowadził kontro|ę Wewnętrzną przestrzegania zasad nieza|eżności.

8. oŚW|AoczENlE o sTosoWANEJ PRzEz PooMloT PoLlTYcE W zAKREs|E DosKoNALEN|A zAwoDoWEGo
BIEGŁYCH REW|DENTÓW
ośWiadczam, że podmiot posiada opisaną i wdrożoną do stosowania po|itykę w zakresie doskona|enia zawodowego
biegłych rewidentów. Doskona|enie zawodowe biegłych rewidentów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o biegłych
rewidentach i ich samoŻądzie, podmiotach Uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pUb|icznym'
Za odbycie szko|enia W wymaganym terminie odpowiada biegły rewident.

9, |NFoRMACJE o os|AGN|ĘTYcH PRzYcHoDAcH z PoDZ|AŁEM NA PoszczEGÓLNE czYNNośc| REW|ZJ|
FINANsoWEJ I UsŁUG, o KTÓRYCH MoWA W ART.48 UsT.2 UsTAwY o B|EGŁUGH REW|DENTACH

Rodzai prrychodu Przvchód w tvs. z|owch
Czynności rewizji finansowej 158,9
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 70,7
Wvkonwanie eksDertrz lub ooinii ekonomiczno-fi nansowvch 3,0
RAZEM 232,6

!0. INFoRMACJE o zAsADAcH WYNAGMDZAN|A KLUczowYcH B|EGŁYCH REW|DENToW
Wynagrodzenia kluczowych biegłych rewidentóW usta|ane są w oparciu o pracochłonność danego projektu' szacowaną na
podstawie ka|ku|acji sporządzonej na potEeby przygotowanej oferty' Kluczowi bieg|i rewidenci wynagradzani są na
podstawie UmÓw o pracę oraz umóW cyl/vilnoprawnych.

1l. B|EGLY REW|DENT oDPow|EDzlALNY W |M|ENIU PoDM|oTU UPRAWI'||oNEGo 0o BADAN|A sPRAWozDAŃ
F|NANsoWYcH zA sPoRzĄDzENIE sPRAwozDAN|A
Biegłym rewidentem odpowiedzia|nym za spo|ządzenie niniejszego sprawozdania podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań |inansowych Wykonującego czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania pub|icznego jest
K|zysztof Ławecki.
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KrzysńooŁAwEcKI
Biegły ReWident, WłaŚcicieI
numer ewidencyjny 10773

ERIDAN AUD|T KrzysztofŁawecki podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę pod nr 3289
(00-680 Warszawa, ul. Zurawia 45)

Warszawa, 29 marca 2013 roku
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