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Firma Audytorska 

INTERFIN Sp. z o.o. 

31-315 Kraków 

ul. Radzikowskiego 27/03 

nr uprawnień: 529 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

wykonującego czynności rewizji finansowej 

w jednostkach zainteresowania publicznego 

za rok obrotowy  zakończony 30.06.2015r. 

(art. 88 ustawy o biegłych rewidentach) 

(uaktualnione zgodnie z Komunikatem KRBR z dnia 16.02.2016r.) 

 

 

 Spółka została utworzona w 1990 roku i aktualnie występuje w rejestrze 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000145852. 

 
Forma organizacyjno-prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Pełna nazwa: Firma Audytorska INTERFIN sp. z o.o. 

Skrócona nazwa: INTERFIN sp. z o.o. 

 

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.   

31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 wpisana jest na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529  

(uchwała 114/57/95 KIBR) 

 

 

 struktura własnościowa:   

 a) Bilans – Servis Sp. z o.o. – 45,5%  -  podmiot uprawniony nr  ew.187 

 b) Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – 37,4% udziałów   

 c) osoby fizyczne – 17,1%  ( w tym: biegli rewidenci) wymienieni poniżej: 
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 Nazwisko i imię Nr w rejestrze 

1. Biernat Halina - 

2. Biernat Ireneusz 10322 

3. Bochenek Elżbieta 254 

4. Bogusz Teresa 9332 

5. Harańczyk Zofia 5030 

6. Jarosz Kazimierz 10698 

7. Kapusta Antoni - 

8. Kawiorska Aleksandra 1596 

9. Kulis Wladysława 2046 

10. Łasak Adam - 

11. Nalepka Anna - 

12. Orłowicz Czesław - 

13. Rębacz Anna 3507 

14. Tekieli Antoni 4112 

15. Wassermann Halina - 

16. Żachowska Helena 4814 

17. Szulc Małgorzata 10479 

18. Micherda Maciej 10584 
 

 

Rodzaj działalności podmiotu uprawnionego, jakie wykonywał w roku 

sprawozdawczym: 

     - Badanie/ Przeglądy sprawozdań finansowych. 

- Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. 

- Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych. 

- Świadczenie innych usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, 

a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do 

wykonywania przez biegłych rewidentów. 

 

 przynależność do sieci: 

 - Zespół Usług Finansowo-Księgowych SKwP BILANS – SERVIS sp. z o.o. 

   25-528 Kielce ul. Zagnańska 84, nr ew. 187 

 - Wolska Ewa – Biuro Usług Finansowo-  Księgowych AUDYT,   nr ew. 10610                                        

  -  Bijak Mariola -Biuro Finansowo-Księgowe FINKS,  nr ew. 9784 

 -  Antoni Tekieli Firma Księgowa,   nr ew.  4112 

 

 struktura zarządzania:  

 a) Zgromadzenie Wspólników: 
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 Bilans – Servis Sp. z o.o. – 45,5%  -  podmiot uprawniony nr  ew.187 

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – 37,4% udziałów  

 osoby fizyczne – 17,1%  ( w tym: biegli rewidenci) 

 Na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 24.11.2015r. umorzono 140 udziałów 

osób fizycznych, łącznie umorzono 440 udziałów. 

 

 b) Rada Nadzorcza –  pracuje według umowy Spółki składzie 3-osobowym: 

 prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski nr w rejestrze 10496 

 mgr Elżbieta Bochenek nr w rejestrze 254 

Na dzień 09.05.2016r. zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 

 c) Prezes Zarządu: 

 mgr Marian Palka nr w rejestrze 2971 

 

 system wewnętrznej kontroli jakości obejmuje Instrukcję Kontroli Jakości wraz              

z aneksem, która zawiera: 

   Procedurę kontroli jakości realizowaną przez kluczowego biegłego  

 rewidenta i pozostałych członków zespołu. 

 Procedurę kontroli dokumentacji rewizyjnej przeprowadzaną przez 

weryfikatora. 

 Procedurę kontroli jakości obejmującą dokumenty (Oświadczenia)  

wymagane od badanych jednostek 

 Sformalizowaną procedurę archiwizacji dokumentacji. 

Osobą odpowiedzialną za opracowanie zasad i procedur systemu kontroli jakości 

jest Prezes Zarządu. 

System kontroli wewnętrznej jest monitorowany na bieżąco w ciągu całego roku 

obrachunkowego, a na jego koniec sporządzane jest podsumowanie skuteczności 

działania systemu kontroli poprzez ocenę poprawności i przydatności ustalonych 

procedur i wprowadzenie ewentualnych zmian na drodze aneksu do Instrukcji 

Kontroli Jakości. 

Głównym narzędziem pracy wspomagającym realizację czynności rewizji 

finansowej jest program komputerowy zawierający Karty Dokumentacji Roboczej, 

dostarczany przez Spółkę U-FIN  z Łodzi, który jest corocznie uaktualniany. 
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Podmiot zwraca szczególną uwagę na sprawdzenie jakości zleceń w jednostkach 

zainteresowania publicznego poprzez szczegółową weryfikację na podstawie „List 

kontrolnych” sporządzanych zarówno przez kluczowego biegłego rewidenta, jak             

i przez weryfikatora. 

Podejmowanie oraz kontynuacja współpracy z klientami odbywa się poprzez 

uwzględnienie wszystkich informacji o kliencie ujętych w „Karcie akceptacji 

zlecenia” stanowiącej załącznik do Instrukcji Kontroli Jakości oraz uwzględnienie 

kompetencji, doświadczenia i niezależności biegłego rewidenta przewidzianego do 

realizacji zlecenia. 

Sposób wyznaczania kluczowego biegłego rewidenta przebiega według procedury 

ustalonej w Instrukcji Kontroli Jakości. 

Zarząd podmiotu oraz wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 

zasad wewnętrznej kontroli jakości poprzez zapoznanie się z Instrukcją Kontroli 

Jakości oraz przyjęcie jej do stosowania. 

Podmiot uprawniony (za wyjątkiem regulaminu pracy i regulaminu 

wynagradzania) nie posiada szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania 

personelem, ze  względu  na  niewielką  liczbę  etatowych  pracowników. 

 

„Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że 

system wewnętrznej kontroli jakości został opracowany i wdrożony zgodnie 

z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz  o nadzorze publicznym”. 

 

 data kontroli Krajowej Komisji Nadzoru: 

 09.04.2013r. – 12.04.2013r. 

  

 wykaz jednostek zainteresowania publicznego, w których podmiot uprawniony 

przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok: 

 Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 

 Zakłady Automatyki POLNA SA w Przemyślu 

 AMPLI  SA  w upadłości układowej w Tarnowie 
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 polityka zapewnienia niezależności: 

Zarząd Spółki oświadcza, że w podmiocie stosuje się politykę przestrzegania 

zasad niezależności, ustaloną w Instrukcji Kontroli Jakości.  

Stosowanie zasad polityki niezależności jest objęte kontrolą wewnętrzną w 

ramach ustalonych procedur. 

Konsekwencją powyższych działań jest podpisanie – przed zawarciem 

odpowiedniej umowy z klientem i wykonawcami zlecenia - stosownych 

oświadczeń tj.: 

- oświadczenie podmiotu uprawnionego o niezależności od jednostki badanej 

- oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta i asystenta o niezależności od 

jednostki badanej 

- oświadczenie aplikanta o niezależności od jednostki badanej 

- oświadczenie weryfikatora o niezależności. 

W przypadku JZP – niektóre oświadczenia odbierane są także na końcu realizacji 

zlecenia. 

Niezależność Zarządu i pracowników podmiotu jest potwierdzana raz na rok. 

 

 „Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że 

stosowane procedury w zakresie zapewnienia niezależności zgodne są z zasadami, 

o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym oraz w kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC, 

przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej 

biegłych rewidentów. Kontrola wewnętrzna przestrzegania niezależności prowadzona 

jest na bieżąco”. 

 

 polityka doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów współpracujących ze 

Spółką opiera się na: 

     a) gromadzeniu informacji odnośnie obligatoryjnych szkoleń współpracujących  

 biegłych rewidentów organizowanych przez uprawnione podmioty; 

b) organizowaniu szkoleń wewnętrznych w celu poszerzenia wiedzy i zapoznania 

ze zmianą przepisów prawa; 

c) zapewnieniu biegłym rewidentom dostępu do informacji prasowych, 

internetowych oraz przepisów KIBR w szczególności dot. danego zlecenia; 
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„Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że 

-monitoruje wypełnianie przez biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie 

obowiązków z zakresu doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów”.  

 

  przychody osiągnięte za rok obrotowy – dane na 30.06.2015r. :    (zł) 

 badanie sprawozdań finansowych      535.150,00 

 usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych       31.830,00 

 wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych  118.714,00 

 

  zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów: 

 Podmiot uprawniony podejmuje współpracę z biegłymi rewidentami poprzez 

 zawieranie umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenie za wykonanie czynności 

 rewizji finansowej negocjowane jest każdorazowo w zależności od: 

 - czasochłonności zlecenia 

 - stopnia komplikacji i wartości zlecenia  

 - miejsca realizacji zlecenia.   

  zasady wynagradzania członków zarządu: 

 miesięczny ryczałt wynikający z powołania przez Radę Nadzorczą na Prezesa 

 Zarządu. 

 

 biegły rewident odpowiedzialny w imieniu podmiotu uprawnionego za sporządzenie     

tego sprawozdania: 

       Marian Palka – Prezes Zarządu – nr ew. KIBR 2971. 

 

02.05.2016r. 


