
Sprawozdanie z przejrzystości działania :

Okulscy Audyt Sp. z o.o. 
00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

wersja zaktualizowana dnia 06.08.2019

Spis treści : 

1) opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej.

2) opis struktury zarządzania firmy audytorskiej.

3) opis wewnętrznego systemu kontroli jakości biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej oraz 
oświadczenie organu administrującego lub zarządzającego na temat skuteczności funkcjonowania 
takiego systemu.

4) wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola zapewnienia jakości.

5) wykaz jednostek interesu publicznego, na rzecz których firma audytorska przeprowadzała 
badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym.

6) oświadczenie dotyczące praktyk firmy audytorskiej w zakresie zapewnienia niezależności.

7) oświadczenie o stosowanej przez firmę audytorską polityce w zakresie kształcenia 
ustawicznego biegłych rewidentów

8) informacje dotyczące zasad wynagradzania partnerów w firmach audytorskich. 

9) opis polityki biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w zakresie rotacji kluczowych partnerów 
firmy audytorskiej oraz pracowników.

10) informacja o całkowitych obrotach firmy audytorskiej w podziale na kategorie.



Wstęp.

Szanowni Państwo, 

Stosownie do wymogów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (dalej „Rozporządzenie”) przedstawiamy niniejsze 

Sprawozdanie z przejrzystości działania Okulscy Audyt Sp. z o.o. („Spółka”) za rok obrotowy zakończony 31 

grudnia 2018 r. w wersji zaktualizowanej.

 

Z poważaniem, Robert Adam Okulski – prezes zarządu

1) opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej.

Spółka Okulscy Audyt Sp. z o.o. prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołana 

została aktem notarialnym z dn. 26.04.2007 na czas nieoznaczony, pod nazwą Okulscy Payroll Services Sp. z o.o., i 

została zarejestrowana w dniu 01.06.2007 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282126.

Aktem notarialnym z dnia 19.08.2015 zmieniła nazwę na Okulscy Audyt Sp. z o.o.. W dnia 11.04.2016 uzyskała wpis na 

listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4062. 

Udziałowcami Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. byli: 

Jadwiga Kacperczyk - 51  udziałów

Okulscy Ksiegowosc Spółka z o.o. – 49 udziałów

2) opis struktury zarządzania firmy audytorskiej

Do reprezentowania Okulscy Audyt Sp. z o.o. uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu 

wchodzą : 

Robert Adam Okulski – prezes zarząu 

Jadwiga Kacperczyk – viceprezes zarzau 



3) opis wewnętrznego systemu kontroli jakości biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej oraz 

oświadczenie organu administrującego lub zarządzającego na temat skuteczności 

funkcjonowania takiego systemu.

Stosownie do wymogów art. 49 ust. 1 Ustawy Kierownik Jednostki opracował i wdrożył system wewnętrznej kontroli 

jakości, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 punkt 3 lit. b Ustawy. Zasady obowiązujące w tym zakresie 

zostały szczegółowo opisane w Regulaminie wewnętrznej kontroli jakości wraz z załącznikami („Regulamin”). Do 

najważniejszych obszarów uregulowanych w tym dokumencie należy zaliczyć : 

 Proces akceptacji klientów i zleceń, 

 Zapewnienie niezależności i zapobieganie powstaniu konfliktu interesów w ramach wykonywanych zleceń zarówno na 

poziomie podmiotu uprawnionego jak i poszczególnych członków zespołu, 

 Przestrzeganie standardów etyki zawodowej, 

 Rekrutacja podwykonawców i dobór kadr do wykonania poszczególnych zleceń, 

 Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, profesjonalizmu i przyjętych wewnętrznych standardów jakości 

w zakresie wykonywania zleceń oraz sporządzania dokumentacji rewizyjnej, w tym kontrola wewnętrzna jakości tej 

dokumentacji, 

 Bezpieczeństwo  w zakresie przechowywania danych oraz IT. 

Zarząd Spółki oraz jej wszyscy pracownicy i podwykonawcy współpracujący ze Spółką w zakresie jej działalności 

profesjonalnej są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem i odbywania okresowych szkoleń 

wewnętrznych z określonych w nim zasad. 

Zarząd Okulscy Audyt Sp. z o.o.  oświadcza, iż jego zdaniem opisany powyżej system wewnętrznej kontroli jakości 

funkcjonuje w sposób skuteczny i zapewnia w tym zakresie spełnienie wymagań Ustawy i standardów określonych przez

Zarząd Spółki oraz Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

4) wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola zapewnienia jakości, o której mowa w art. 26 

Rozporządzenia.

W spółce nie były prowadzone kontrole jakości, o jakich mowa w art. 26 Rozporządzenia. Spółka w roku 2018 po raz 

pierwszy prowadziłą badanie JZP.  

5) wykaz jednostek interesu publicznego, na rzecz których firma audytorska przeprowadzała 

badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Spółka wykonywała czynności rewizji finansowej dla spółek będących 

jednostkami zainteresowania publicznego : 

1. Everest Investments S.A., z siedzibą : 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, NIP  8971739404

6) oświadczenie dotyczące praktyk firmy audytorskiej w zakresie zapewnienia niezależności.

Stosownie do wymogów art. 56 Ustawy, zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów określonych w Załączniku do 



uchwały Nr 1426/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r. zarząd Okulscy Audyt Sp. z 

o.o. stosuje politykę w zakresie zapewnienia niezależności i zapobiegania powstania konfliktów interesów w ramach 

wykonywanych zleceń, zarówno na poziomie podmiotu uprawnionego jak i poszczególnych członków zespołu. 

Przed przyjęciem zlecenia dokonywana jest jego analiza pod kątem niezależności i potencjalnego konfliktu interesów, 

udokumentowana w formie stosownego oświadczenia, stanowiącego część dokumentacji rewizyjnej. 

W przypadku prowadzenia czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, stosownie do 

wymogów art. 88 punkt 2 lit. b Ustawy, do komitetu audytu danej jednostki kierowane jest corocznie oświadczenie 

potwierdzające niezależność Spółki i biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej na rzecz tej 

jednostki, a także informacja dotycząca usług, o których mowa w art. 48 ust. 2, świadczonych na rzecz tej jednostki. 

Ponadto w ramach zleceń realizowanych przez Spółkę obowiązkową procedurą mającą na celu zapewnienie 

niezależności wszystkich członków zespołu jest każdorazowe złożenie ich pisemnego oświadczenia, potwierdzającego 

niezależność w odniesieniu do danego zlecenia i stanowiącego część dokumentacji rewizyjnej. 

Zarząd Okulscy Audyt Sp. z o.o.  oświadcza, iż jego zdaniem opisana powyżej polityka w zakresie zapewnienia 

niezależności i zapobiegania powstaniu konfliktów interesów w ramach wykonywanych zleceń funkcjonuje w sposób 

skuteczny i zapewnia spełnienie w tym zakresie wymagań Ustawy i standardów określonych przez Zarząd Spółki oraz 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

7) oświadczenie o stosowanej przez firmę audytorską polityce w zakresie kształcenia 

ustawicznego biegłych rewidentów

Wszyscy biegli rewidenci współpracujący ze spółką, regularnie odbywają obligatoryjne szkolenia w zakresie 

doskonalenia zawodowego. Ponadto uczestniczą oni w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, co ma na celu 

ciągłe podnoszenie kwalifikacji profesjonalnej kadry Okulscy Audyt Sp. z o.o.  Wypełnienie przez biegłych rewidentów 

obowiązku w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego podlega corocznej kontroli w ramach procedur kontroli

wewnętrznej. 

Zarząd Okulscy Audyt Sp. z o.o.  oświadcza, iż zapewnia możliwość wypełniania przez biegłych rewidentów 

zatrudnionych w Spółce, bądź współpracujących z nią, obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego wynikającego z

uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

8) informacje dotyczące zasad wynagradzania partnerów w firmach audytorskich. 

System wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów jest oparty na ich zaangażowaniu i wkładzie pracy w realizację 

poszczególnych zleceń oraz powierzonego im zakresu obowiązków. 

Wspólnicy Spółki partycypują w wypracowanych przez nią wynikach finansowych proporcjonalnie do posiadanych 

udziałów. 

9) opis polityki firmy audytorskiej w zakresie rotacji kluczowych partnerów firmy audytorskiej 

oraz pracowników 

Spółka prowadzi działalność audytorską zbyt krótko, aby niezbędna była rotacja kluczowych partnerów, wymagana w art.

17 ust. 7 Rozporządzenia.



10) informacja o całkowitych obrotach firmy audytorskiej w podziale na kategorie.

Lp. Rodzaj usługi Wartość przychodów

(w PLN) 

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

32.000

2 Przychody z badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych innych jednostek

17.200

3

Przychody z dozwolonych usług niebędących badaniem 

sprawozdań finansowych świadczonych na rzecz jednostek 

badanych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską

8.000

4 Przychody z usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych

świadczonych na rzecz innych jednostek. 

15.000

RAZEM : 72.200

z poważaniem

Robert Adam Okulski

prezes zarządu 

Warszawa, 06.08.2019


