SPRAWOZDANIE
MW RAFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41 – 200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
za 2011 r.

I

Firma rozpoczęła działalność 15 września 1992r. pod nazwą MW RAFIN
Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów, następnie
16.11.2005r. została przekształcona w spółkę jawną, od 02.12.2009r. w
spółkę komandytową, a od 21.12.2010r. w spółkę komandytową z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komlementariusza.
Właścicielami Spółki komandytowej są:

II

1) Marian Wcisło

w 53%

-

komandytariusz,

2) Jarosław Wcisło

w 37%

-

komandytariusz,

3) MW RAFIN Spółka z o.o.

w 10%

-

komplementariusz.

Spółka należy do sieci, którą tworzą dwa podmioty uprawnione:
1. MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa o strukturze właścicielskiej jak
powyżej to przedstawiono oraz
2. MW RAFIN Spółka z o.o., której udziałowcami są:
1) Marian Wcisło

40 %

udziałów,

2) Jarosław Wcisło

60 %

udziałów.

MW RAFIN Sp. z o.o. została zawiązana 20.10.2009r., a wpisana do KRS pod
numerem 0000341345 w dniu 09.11.2009r. Spółka ta, pomimo że jest
podmiotem uprawnionym, to od momentu powstania nie zatrudniała i nie
zatrudnia żadnych biegłych rewidentów, nie wykonywała i aktualnie nie
wykonuje czynności rewizji finansowej (art. 48 ust. 1 ustawy o biegłych
rewidentach), jak również usług innych niż czynności rewizji finansowej (art. 48
ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach).
Spółka powstała głównie w celu współzarządzania – poprzez przede wszystkim wspólną strukturę właścicielską – wcześniej już istniejącym podmiotem
uprawnionym, z możliwością przejęcia od niego w przyszłości części usług, o
których mowa w art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach. Do tego
czasu wszystkie wymienione usługi wykonuje przekształcona spółka komandytowa MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa.
04.01.2010r. została podpisana umowa o współzarządzenie pomiędzy MW
RAFIN Marian Wcisło Spółka komandytowa, a MW RAFIN Sp. z o.o., na mocy
której Spółka MW RAFIN Sp. z o.o., będzie brała udział w zarządzaniu Spółką
MW RAFIN Marian Wcisło Spółka komandytowa, między innymi poprzez:
1) Tworzenie wspólnej dokumentacji prawno – organizacyjnej obu firm
(np. polityki rachunkowości, obiegu dowodów księgowych, systemu
kontroli wewnętrznej, kontroli jakości usług, itp.);
2) Opracowywanie materiałów szkoleniowych (skryptów, konspektów);
3) Organizowanie szkoleń dla pracowników etatowych oraz współpracujących;
4) Organizowanie
Standardów

szkoleń

w

Rachunkowości

zakresie
i

rachunkowości

Międzynarodowych

(Polskich

Standardów

Sprawozdawczości Finansowej), finansów, podatków oraz zarządzania.
Z tytułu realizacji tej umowy Spółka MW RAFIN Sp. z o.o. otrzymuje
wynagrodzenie prowizyjne liczone procentem od sumy przychodów netto
uzyskanych z wykonywania usług poświadczających oraz innych usług
poświadczających

przez

Spółką

MW

RAFIN

Marian

Wcisło

Spółka
2

komandytowa, a od momentu jej przekształcenia (tj. od 21.12.2010r.) przez
Spółkę MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa.
Wynagrodzenie to jest jedynym wynagrodzeniem jakie otrzymała Spółka MW
RAFIN Sp. z o.o. z tytułu świadczonych przez siebie usług od początku swojej
działalności.
Z

chwilą

przekształcenia

Spółki

MW

RAFIN

Marian

Wcisło

Spółka

komandytowa w Spółkę MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Spółka
MW RAFIN Sp. z o.o. stała się komplementariuszem wcześniejszej Spółki
komandytowej, dzięki czemu obie Spółki mają wspólny Zarząd.
Od 01.01.2011r. Spółka MW RAFIN Sp. z o.o. wprowadziła u siebie wszystkie
procedury jakie powinny obowiązywać w podmiocie uprawnionym, przejmując
je od Spółki MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Od tego momentu
obie Spółki mają wspólną strukturę właścicielską, wspólny Zarząd, wspólną
politykę oraz procedury kontroli jakości i rozpoczęły pracę w sieci, z
zachowaniem wyżej opisanej strategii działalności każdej ze Spółek.
III Strukturę

organizacyjną

zarządzania

Spółką

przedstawia

poniższy

schemat organizacyjny:
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MW RAFIN SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Właściciele Spółki komandytowej,
DF
tworzący
jednocześnie
Zarząd w Spółce z o.o.

SDF

DPO PEŁNOMOCNIK
PREZESA D/S
OCHRONY
INFORMACJI
NIEJAWNYCH

ISO DW

ZESPÓŁ
WERYFIKATORÓW

DKT KIEROWNIK
KANCELARII
TAJNEJ

DM ZESPÓŁ
RZECZOZNAWCÓW
MAJĄTKOWYCH

BM DZIAŁ
MARKETINGU

SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

ASYSTENT
WŁAŚCICIELI,
DZIAŁ PERSONALNY

DZ PEŁNOMOCNIK D/S
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

BG DZIAŁ
RACHUNKOWOŚCI I
SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ

BS

DR

DZIAŁ OBSŁUGI
SZKOLEŃ I SPRAW
GOSPODARCZYCH

ZESPÓŁ BIEGŁYCH
REWIDENTÓW,
APLIKANTÓW I
ASYSTENTÓW

BK DZIAŁ OBSŁUGI
KOMPUTERÓW
I KSERO

Zatwierdzam
zasada podległości
podstawowe elementy funkcjonowania
systemu zarządzania jakością

Jarosław Wcisło Marian Wcisło

Sosnowiec, czerwiec 2011 r
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IV

Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających
przedstawia się następująco:
Zasad, wynikających z tego systemu zobowiązani są przestrzegać stosownie
do zakresu kompetencji i odpowiedzialności pracownicy:
1)

Zespołu biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów;

2)

Zespołu Weryfikatorów;

3)

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością;

4)

Asystent właścicieli – Dział Personalny;

5)

Działu Marketingu;

6)

Działu Obsługi Szkoleń i Spraw Gospodarczych;

7)

Działu Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej;

8)

Działu Obsługi Komputerów;

Integralną częścią „Systemu kontroli jakości usług poświadczających” są:
1.

Księga Jakości System Zarządzania Jakością o znaku PN – EN ISO
9001:2008, w której określone są:
1) Prezentacja MW RAFIN definicje;
2) System zarządzania jakością;
3) Odpowiedzialność kierownictwa;
4) Zarządzanie zasobami;
5) Realizacja usług;

2.

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 3/12/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie:
–

zasad weryfikacji czynności rewizji finansowej oraz usług innych niż
czynności rewizji finansowej wraz z nowymi wzorcami protokółów z
weryfikacji,

–

wzoru dla przedstawienia wyników analizy zastosowania w toku
realizacji czynności rewizji finansowej oraz usług innych niż
czynności

rewizji

finansowej

wykonywanych

przez

biegłych

rewidentów oraz doradców podatkowych, przepisów ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276),
–

wzoru pism kierowanych przez podmiot uprawniony do komitetów
audytu w jednostkach zainteresowania publicznego,

–

listy innych zleceń, zgodnych z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja
2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
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uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym

(Dz.

U. Nr

poświadczających
(przegląd)

77

poz.

wykonywanych

sprawozdania

649),
dla

także

innych

Zamawiającego

finansowego

lub

usług

badanie

inną

usługę

poświadczającą,
–

zmiany treści oświadczeń rocznych o niezależności biegłych
rewidentów,

weryfikatorów

–

biegłych

rewidentów,

aplikantów

(asystentów, osób współpracujących z biegłymi rewidentami),
–

zmiany treści oświadczenia o niezależności biegłego rewidenta –
weryfikatora,

–

3.

nowych wzorów kart danych o klientach (pełnej i uproszczonej),

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 4/12/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie stosowania procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania

praniu

pieniędzy

oraz

finansowaniu

terroryzmu,

zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
zwanej dalej ustawą (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276)
Podstawowa dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości usług
poświadczających obejmuje:
1)

Przedmiot działalności;

2)

Źródła prawa do wykonywania badania sprawozdań finansowych oraz
innych usług poświadczających (atestacyjnych);

3)

Podstawę

badania

sprawozdań

finansowych

oraz

innych

usług

poświadczających (atestacyjnych);
4)

Dokumentację z badania sprawozdań finansowych oraz innych usług
poświadczających (atestacyjnych);

5)

Zadania, obowiązki i uprawnienia biegłych rewidentów;

6)

Obowiązki biegłych rewidentów – weryfikatorów usług poświadczających
oraz innych usług poświadczających (atestacyjnych);

7)

Podstawy prawne współpracy z biegłymi rewidentami;

8)

Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej;

9)

Zatrudnianie pracowników – zarządzanie kadrami;

10)

Archiwizowanie dokumentacji rewizyjnej.
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Do dokumentacji tego systemu należą między innymi:
1)

Rejestr umów na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych;

2)

Rejestr innych usług poświadczających;

3)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej badania sprawozdania
finansowego jednostkowego (skonsolidowanego);

4)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej przeglądu sprawozdania
finansowego jednostkowego (skonsolidowanego);

5)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej audytu finansowego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

6)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej z badania planu przekształcenia jednostki;

7)

Wykaz dokumentacji z badania planu połączenia jednostki;

8)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej z badania wyceny udziału i akcji lub
wyceny udziału i akcji;

9)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej z badania planu podziału jednostki;

10)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej;

11)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej badania przy zwykłym podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki akcyjnej;

12)

Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej raportu niezależnego
biegłego rewidenta z badania stanu prawnego, majątku oraz sytuacji
finansowej na określony dzień ………………. jednostki;

13)

Wykaz przykładowy dokumentacji rewizyjnej z badania innych usług;

14)

Protokół z odbioru

(weryfikacji) opinii i raportu oraz dokumentacji

rewizyjnej z badania jednostkowego (skonsolidowanego) sprawozdania
finansowego;
15)

Protokół z odbioru sprawozdania uzupełniającego oraz dokumentacji
rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego
(skonsolidowanego);

16)

Protokół odbioru (weryfikacji) opinii oraz dokumentacji rewizyjnej
z badania Projektów Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

17)

Protokół odbioru (weryfikacji) raportu niezależnego biegłego rewidenta
z badania stanu prawnego, stanu majątku oraz sytuacji finansowej
jednostki;
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18)

Protokół z odbioru (weryfikacji) opinii (wyceny) i wykonania badania
innej usługi poświadczającej przez biegłego rewidenta;

19)

Oświadczenie biegłego rewidenta o jego niezależności;

19a)

Oświadczenie roczne biegłego rewidenta o jego niezależności;

20)

Oświadczenie „podmiotu uprawnionego” o jego niezależności;

21)

Oświadczenie biegłego rewidenta–weryfikatora o jego niezależności;

21a)

Oświadczenie roczne biegłego rewidenta–weryfikatora o jego niezależności;

22)

Oświadczenie aplikanta/asystenta/osoby współpracującej z biegłym rewidentem o niezależności;

22a

Oświadczenie roczne aplikanta/asystenta/osoby współpracującej z biegłym rewidentem o niezależności;

23)

Oświadczenie biegłego rewidenta zatrudnionego w oparciu o umowę
o pracę/o umowę cywilnoprawną;

24)

Oświadczenie biegłego rewidenta zatrudnionego w oparciu o umowę
ramową współpracy i o umowę cywilnoprawną;

25)

Oświadczenie biegłego rewidenta wspólnika „podmiotu uprawnionego”,
o którym mowa w art. 47 pkt 2 i 3 ustawy o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym;

26)

System wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających – schemat;

27)

Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających
oraz oświadczenie Zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania.
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DF
Właściciele Spółki komandytowej,
tworzący jednocześnie
Zarząd w Spółce z o.o.
NADZÓR

WŁAŚCICIELSKI

ASYSTENT WŁAŚCICIELI,

SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

DZIAŁ PERSONALNY

ISO ZESPÓŁ
WERYFIKATORÓW

PEŁNOMOCNIK
D/S ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

DZIAŁ
MARKETINGU

DZIAŁ OBSŁUGI
SZKOLEŃ I SPRAW
GOSPODARCZYCH

ZESPÓŁ BIEGŁYCH
REWIDENTÓW,
APLIKANTOW I
ASYSTENTÓW

Zatwierdzam
Sosnowiec, czerwiec 2011 r

Jarosław Wcisło Marian Wcisło
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V

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że wyżej opisany i przyjęty do stosowania przez naszą
jednostkę system wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających daje
odpowiednią gwarancję skuteczności jego funkcjonowania poprzez to, że:
1) wynikające z niego zadania kierownicze są opracowywane i przekazywane w taki sposób, aby jakość wykonywanych usług nie była uzależniona
od względów komercyjnych,
2) zasady i procedury oceny wyników pracy i wynagradzania personelu
podporządkowane są systemowi zapewnienia jakości usług,
3) na każdy rok planowane są w budżecie i wydatkowane niezbędne środki
na rozwój, dokumentację i wspomaganie zasad i procedur kontroli jakości,
4) przy świadczeniu usług, główny akcent położony jest na przestrzeganie
standardów zawodowych i przepisów prawa oraz na zgodność sprawozdań
z wykonywanych usług z poczynionymi ustaleniami i okolicznościami,
5) osoby odpowiedzialne za działanie systemu kontroli jakości mają:
-

wystarczające

i

odpowiednie

doświadczenie

oraz

umiejętności

umożliwiające im rozpoznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących
kontroli jakości oraz opracowanie odpowiednich zasad i procedur,
-

niezbędne uprawnienia umożliwiające im wdrożenie opracowywanych
zasad i procedur.

PODPISY WŁAŚCICIELI – OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH I NADZORUJĄCYCH
SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI USŁUG
POŚWIADCZAJĄCYCH

JAROSŁAW WCISŁO

MARIAN WCISŁO

…………………………………..

…………………………………

Sosnowiec, 29.03.2012 r.
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VI

Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości przeprowadzona
przez Krajową Komisję Nadzoru miała miejsce w okresie od 31.03.2011 r. do
01.04.2011 r. oraz od 04.04.2011 r. do 08.04.2011 r.

VII

Prezentujemy wykaz jednostek zainteresowania publicznego, w których Spółka
wykonała czynności rewizji finansowej w 2011 r.

Nazwa jednostki zainteresowania
publicznego

Rodzaj czynności rewizji finansowej objętej
umową

1.

-

PA NOVA S.A.

PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2011 R.,

-

PRZEGLĄD SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.,

-

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

-

BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

2.

ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A.

-

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

-

BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

3.

KOPEX S.A.

-

PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2011 R.,

-

PRZEGLĄD SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.,

4.

MOJ S.A.

-

PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
PÓŁROCZE 2011 R.,

-

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

Nazwa jednostki zainteresowania
publicznego
5.

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI

Rodzaj czynności rewizji finansowej objętej
umową
-

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

PRZEMYSŁOWYCH INSTAL – LUBLIN
S.A.

FINANSOWEGO ZA 2010 R,
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-

BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R,

6.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI

-

GÓRNICZYCH

PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
PÓŁROCZE 2011 R.,

GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.
-

PRZEGLĄD SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.,

-

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

-

BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

7.

LUBAWA S.A.

-

PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
PÓŁROCZE 2011 R.,

-

PRZEGLĄD SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.,

8.

LUBUSKA

SPÓŁDZIELCZA

KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO –

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

KREDYTOWA
9.

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA IM.

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

UNII LUBELSKIEJ
10.

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA IM.

FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

MIKOŁAJA KOPERNIKA
11.

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

13.

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELCZA KASA

Rodzaj czynności rewizji finansowej objętej
umową
-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

14.

SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

„ŚLĄSK”

Nazwa jednostki zainteresowania
publicznego

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

„WESOŁA”

12.

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

-

PRZEGLĄD - EKSPERTYZA ZA 2010 R.

„MYSŁOWICE”
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15.

POLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

16.

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

FINANSOWEGO ZA 2010 R.,

„JAWORZNO”

17.

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO „SZOPIENICE”

18.

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

SPÓŁDZIELCZA KASA

-

OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA

Oświadczamy,

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

że

Spółka

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 R..

PRZY ELEKTROWNI „KOZIENICE” S.A.

VIII

PRZEGLĄD - EKSPERTYZA ZA 2010 R.

FINANSOWEGO ZA 2010 R..

„WISŁA”
19.

BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

stosuje

politykę

zapewnienia

niezależności.

Stosowana jest również wewnętrzna kontrola zasad niezależności.
IX

Oświadczamy, że Spółka stosuje określoną w Księdze jakości Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001:2008, politykę w zakresie doskonalenia
biegłych rewidentów.

X

Informacja o osiągniętych przychodach, z podziałem na poszczególne
czynności rewizji finansowej, zgodnie z art. 2 pkt 2) i art. 48 ust. 1 ustawy, a
także pozostałe usługi, o których mowa w art. 48 ust.2 ustawy, oraz inne
przychody:
1. Czynności rewizji finansowej
1) Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

- 2.205.864,60 zł

2) Inne usługi poświadczające

-

29.786,92 zł

-

11.400,00 zł

-

81.300,00 zł

-

0,00 zł

2. Pozostałe usługi:
1) Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
i podatkowych
2) Doradztwo podatkowe
3) Prowadzenie postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego
4) Działalność

wydawnicza

lub

szkoleniowa

w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej
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i podatków

-

359.554,87 zł

-

121.062,73 zł

-

478.078,98 zł

-

15.500,00 zł

-

38.035,79 zł

5) Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno
– finansowych
6) Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub
zarządzania wymagających posiadania wiedzy
z dziedziny rachunkowości rewizyjnej
7) Świadczenie usług przewidzianych standardami
rewizji

finansowej,

a

także

innych

usług

zastrzeżonych w odrębnych przepisach do
wykonywania przez biegłych rewidentów
3.

Inne przychody:
Łącznie przychody (I +II +III)

XI

3.340.583,89 zł

Kluczowy biegły rewident otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 57 % kwoty
określonej w umowie z podmiotem badanym. Przestrzegana jest zasada, aby
każdy z biegłych rewidentów nie osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu
ostatnich 5 lat, co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług
na

rzecz jednostki,

w której

wykonuje

czynności rewizji

finansowej,

lub jednostki z nią powiązanej.
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MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której
komplementariuszem jest Spółka z o.o. Członkowie Zarządu Spółki z o.o. są
jednocześnie jej właścicielami, jak również wspólnie ze Spółką z o.o.
właścicielami Spółki komandytowej. Właściciele obu spółek stanowiący także
Zarząd w Spółce z o.o. nie pobierają wynagrodzenia w Spółce Komandytowej
w związku z pełnieniem określonych funkcji w Zarządzie. Ich wynagrodzenie
wyliczane jest tak jak wynagrodzenie właścicieli w każdej innej spółce osobowej.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w imieniu Spółki przez biegłego
rewidenta - mgr Bogumiła Magnuskiego nr ewidencyjny 2303.

Podpis biegłego rewidenta
Bogumił Magnuski
nr ewid. 2303
Podpisy właścicieli

..........................
Jarosław Wcisło

.........................
Marian Wcisło

Sosnowiec, 29 marca 2012 r.
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