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Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Rok obrotowy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

AdAc Sp. z o.o.
Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych z czynności rewizyjnych w jednostkach zainteresowania
publicznego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2015 r.

Wprowadzenie
Niniejsze sprawozdanie publikowane jest zgodnie z wymogami art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o
biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 77, poz. 649) a także wymogami art. 40 Dyrektywy
Unii Europejskiej nr 43 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Forma organizacyjno-prawna oraz struktura własnościowa
AdAc Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 8A jest spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000162585. AdAc Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
wpisanym na listę pod numerem 2785 na mocy uchwały nr 622/50/2003 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 10 czerwca 2003 r.
Kapitał podstawowy spółki na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 50 000,- zł. Wspólnikami spółki są
biegli rewidenci:
Lp.
Wspólnik
1.
Jarosław Wdowiak
2.
Sławomir Szurman
Razem:

Ilość udziałów Wartość 1 udziału Wartość udziałów Udział w kapitale
50
500,00
25 000,00
50,0%
50
500,00
25 000,00
50,0%
100

50 000,00

100,0%

Przynależność do sieci
AdAc Sp. z o.o. jest członkiem DFK International, międzynarodowej sieci firm audytorskich.
DFK International jest jednym z 20 największych międzynarodowych sieci firm audytorskich,
działającą na rynku od ponad 40 lat. Poprzez DFK International dostarczamy naszym klientom dostęp
do pomocy w zakresie usług audytorskich, księgowych, doradztwa podatkowego i prawnego w ponad
70 krajach na całym świecie. Więcej informacji na temat DFK International można znaleźć na stronie
internetowej www.dfk.com
Struktura zarządzania
Zarząd spółki jest dwuosobowy:
Prezes Zarządu:
Sławomir Szurman
Wiceprezes Zarządu: Jarosław Wdowiak
Każdy z członków zarządu jest uprawiony do jednoosobowego reprezentowania spółki. Wszyscy
członkowie zarządu są biegłymi rewidentami.
System wewnętrznej kontroli jakości
AdAc Sp. z o.o. posiada Zasady Kontroli Jakości, Etyki i Niezależności Biegłego Rewidenta oraz
członków zespołu rewizyjnego. Zasady przyjęte zostały przez zarząd Spółki do stosowania w dniu
31 sierpnia 2009 r.
Zarząd AdAc Sp. z o.o. oświadcza, że system wewnętrznej kontroli jakości stosowany w spółce działa
prawidłowo i jest skuteczny.
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Kontrola systemu zapewnienia jakości przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru
Ostatnia kontrola ze strony Krajowej Komisji Nadzoru miała miejsce w okresie od 27 do 30 kwietnia
2015 r. Kontrola dotyczyła działalności podmiotu uprawnionego w okresie po 1 stycznia 2013 r.
Wykaz jednostek zainteresowania publicznego
AdAc Sp. z o.o. w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2015 r. wykonała czynności rewizyjne
dla następujących jednostek:
PBS Finanse S.A.
Oświadczenie o stosowanej przez AdAc Sp. z o.o. polityce w zakresie zapewnienia niezależności
Zarząd AdAc Sp. z o.o. oświadcza, że stosuje politykę w zakresie zapewnienia niezależności oraz
potwierdza, że w spółce jest przeprowadzana wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności
Oświadczenie o stosowanej przez AdAc Sp. z o.o. polityce w zakresie doskonalenia zawodowego
biegłych rewidentów
Zarząd AdAc Sp. z o.o. oświadcza, że stosuje odpowiednią politykę w zakresie doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów.
Informacja o osiągniętych przychodach w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Przychody ze sprzedaży ogółem
1 461 885,27 zł
w tym:
Rewizja finansowa
413 174,38 zł
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym obsługa kadrowo-płacowa 454 836,93 zł
Konsultacje i doradztwo w zakresie rachunkowości
384 892,00 zł
Doradztwo podatkowe
26 703,69 zł
Inne usługi
182 278,27 zł
Informacja o zasadach wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów i członków zarządu
Kluczowi biegli rewidenci zatrudnieni są na podstawie umów o prace i tego tytułu otrzymują stałe
miesięczne wynagrodzenie. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
w organach zarządzających spółką.
Biegły rewident odpowiedzialny w imieniu spółki za sporządzenie sprawozdania
Jarosław Wdowiak

Kraków, 26 sierpnia 2015r.

W imieniu AdAc Sp. z o.o.

Sławomir Szurman
Prezes Zarządu

Jarosław Wdowiak
Wiceprezes Zarządu
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