SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA
UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2017 - 31.12.2017
27.04.2018 R.

An independent member of UHY International

2

SPIS TREŚCI
I.

Informacje o formie organizacyjno-prawnej oraz strukturze własnościowej ...........................................

4

II. Przynależność do sieci, opis sieci, rozwiązania prawne i strukturalne sieci .............................................

5

III. Grupa UHY ECA ..................................................................................................................................

7

IV. Struktura zarządzania ..........................................................................................................................

9

V. Wewnętrzny system kontroli jakości UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
oraz oświadczenia wspólników na temat skuteczności jego funkcjonowania, oświadczenie dotyczące
praktyk w zakresie zapewnienia niezależności, oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie kształcenia ustawicznego……………………………………………………………………………………………… 10
VI. Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości....................................................................... 14
VII. Opis polityki w zakresie rotacji kluczowych partnerów firmy audytorskiej oraz pracowników................... 14
VIII.Informacja dotycząca zasad wynagradzania partnerów w firmie

...................................................... 15

IX. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, na rzecz których spółka przeprowadzała badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym................................................................................................. 15
X. Informacje o przychodach osiągniętych w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. .................................. 16
Załącznik nr 1 - Lista firm członkowskich sieci UHY oraz lista państw, w których każda firma będąca
członkiem sieci UHY ma swoją siedzibę statutową................................................................................... 17

Sprawozdanie z przejrzystości działania UHY ECA Audyt
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za rok obrotowy 2017

3

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie z przejrzystości działania UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przejrzystości jest publikowane zgodnie z wymogami art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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. Celem niniejszego sprawozdania jest zaprezentowanie struktury w jakiej działamy na gruncie
krajowym i międzynarodowym oraz przedstawienie zasad jakimi kierujemy się podczas realizacji usług
biegłego rewidenta.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest firmą audytorską wpisaną na listę
pod nr 3115, wykonującą czynności rewizji finansowej oraz pozostałe usługi będące w kompetencjach
biegłego rewidenta.

Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialny jest Piotr Woźniak Prezes Zarządu Komplementariusza
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kraków, 27.04.2018 r.

Z poważaniem,

Piotr Woźniak
Prezes Zarządu Komplementariusza
Biegły Rewident
Nr ewid. 11625

Sprawozdanie z przejrzystości działania UHY ECA Audyt
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za rok obrotowy 2017

4

I. Informacje o formie organizacyjno-prawnej oraz strukturze własnościowej

UHY ECA Audyt Spółka z ograni-

Wspólnikami UHY ECA Audyt Spół-

czoną odpowiedzialnością Sp.k.

ka z ograniczoną odpowiedzialno-

powstała w wyniku przekształcenia

ścią Sp.k. na dzień 31 grudnia 2017

istniejącej od 2006 r. spółki ECA

r. i na dzień sporządzenia sprawoz-

Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.

dania z przejrzystości są:

na mocy uchwały z dnia 28 marca
2012 r., podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki

ECA

Seredyński

i

Partnerzy

Sp. z o.o. W dniu 25 kwietnia 2012
r. Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego wpisał spółkę UHY ECA
Audyt

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością Sp.k. do rejestru

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr KRS



UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000487588, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł;

Siedziba Spółki na dzień 31 grudnia
2017 r. mieści się w Krakowie przy
ul. Moniuszki 50.

sana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2 593 763,00 zł
- opłacony w całości - wysokość
sumy komandytowej na dzień 31
grudnia 2017 r. to 782 478,00 zł
(siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem
złotych).

z przejrzystości Zarząd w Spółce

identyfikacyjny REGON 120266794

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczo-

oraz działa pod numerem identyfi-

ną odpowiedzialnością sprawowali:

kacji podatkowej NIP 677-22-72-

Piotr Andrzej Woźniak, Prezes

888.

Zarządu
biuro w Warszawie przy ulicy


Gdańskiej 45a,

dr Roman Ireneusz Seredyński,
Wiceprezes Zarządu

biuro w Poznaniu przy ulicy


Noskowskiego 2/3a,

Michał Kołosowski, Wiceprezes
Zarządu

biuro w Zabrzu przy ulicy Paw

liczka 25,


w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpi-

Spółka posiada statystyczny numer



ły:



UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą

dzień sporządzenia sprawozdania

Spółka posiada następujące oddzia-



Komandytariusz:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. i na

0000418856.



Komplementariusz:



Katarzyna Szaruga, Członek Zarządu

biuro we Wrocławiu przy ulicy
Sokolniczej 34/38.
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Przedmiotem działalności Spółki jest:



wykonywanie czynności rewizji



finansowej,


doradztwo podatkowe,



prowadzenie





wykonywanie ekspertyz lub opi-

innych niż̇ czynności rewizji fi-

nii ekonomiczno - finansowych,

nansowej, niezastrzeżonych do
wykonywania

świadczenie usług doradztwa lub

przez

biegłych

rewidentów,

postępowania

zarządzania, wymagających po-

likwidacyjnego i upadłościowe-

siadania wiedzy z zakresu ra-

go,

chunkowości, rewizji finansowej,

lub świadczenie innych usług

prawa podatkowego oraz orga-

zastrzeżonych

nizacji i funkcjonowania przed-

przepisach

siębiorstw,

przez biegłych rewidentów.

działalność

wydawnicza

lub

szkoleniowa w zakresie rachunkowości,
i finansów,

rewizji

podatkowej




świadczenie usług pokrewnych

do

w

odrębnych
wykonywania

świadczenie usług atestacyjnych

II. Przynależność do sieci, opis sieci, rozwiązania prawne i strukturalne sieci

SIEĆ UHY
UHY ECA jest członkiem, powstałej w 1986, globalnej sieci UHY z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii.
UHY jest międzynarodową siecią, zrzeszającą firmy świadczące usługi audytorskie, księgowe, doradztwa
podatkowego i biznesowego na całym świecie. Każdy członek UHY jest prawnie niezależną firmą.
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CHARAKTERYSTYKA SIECI UHY



UHY jest zintegrowaną siecią międzynarodowych



W 2017 r. przychody ogółem osiągnęły wielkość 540

spółek

milionów USD, a przychody z audytu 232 miliony



Działa w ponad 320 głównych centrach biznesowych

USD



Swym zasięgiem obejmuje 95 krajów



Biuro wykonawcze zlokalizowane jest w Londynie



Dysponuje zasobem ponad 8,145 specjalistów na



UHY jest pełnoprawnym członkiem Forum of Firms

całym świecie


UHY jest 16-tą największą siecią globalną (według
przychodów)

PAŃSTWA

BIURA

EKSPERCI

OBRÓT
(MLN USD)

Ameryka Płn. i Płd.

20

54

1,696

164,0

Azja i Pacyfik

18

66

2,834

106,5

EMEA

57

200

3,615

269,5

RAZEM

95

320

8,145

540

Lista firm będących członkami sieci UHY oraz lista państw, w których każda firma będąca członkiem sieci UHY ma
swoją siedzibę statutową, znajduje się w załączniku nr 1.
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III. Grupa UHY ECA
W celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi w Polsce UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. funkcjonuje w ramach Grupy UHY ECA.
W ramach Grupy UHY ECA na dzień 31.12.2017 r. funkcjonują:


UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734,
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2 593 763,00 zł, opłacony w całości,



UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000418856; Komplementariusz: UHY ECA Audyt Sp. z o.o. – za zobowiązania Spółki odpowiada bez ograniczenia, Komandytariusz: UHY ECA S.A. - za zobowiązania Spółki odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. do kwoty 782 478,00 zł. W zyskach i stratach Spółki Komandytariusz uczestniczy w 97%,



UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50,
31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000487588. Wspólnicy: 1) Roman Seredyński, posiadający 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów
o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych), 2) Piotr Woźniak, posiadający 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów
o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.250 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), 3) Michał Kołosowski, posiadający 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości
nominalnej 1.250 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych),



UHY

ECA

Podatki

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

Sp.

k.

z

siedzibą

w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Go
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419783; Komplementariusz: UHY ECA Podatki
Sp. z o.o. – za zobowiązania Spółki odpowiada bez ograniczenia, Komandytariusz: UHY ECA S.A. - za zobowiązania Spółki odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. do kwoty 28.322,00 zł. W zyskach i stratach Spółki Komandytariusz uczestniczy w 98%,


UHY ECA Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki
50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-
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dowego pod nr KRS 0000422399; Wspólnicy: Roman Seredyński posiadający 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć)
udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej
3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych), Piotr Woźniak posiada 34 (słownie: trzydzieści cztery) udziały
o wartości po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.700 zł (słownie:
tysiąc siedemset złotych),


UHY ECA Szkolenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki
50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000395199. Wspólnik: UHY ECA S.A. posiadająca 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych),



UHY

ECA

Outsourcing

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

z

siedzibą

w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000423285; Wspólnik: UHY ECA S.A. posiadająca 100
(słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

STRUKTURA PRZEDMIOTOWA

Struktura przedmiotowa działania Grupy UHY ECA przedstawia się następująco:

GRUPA UHY ECA

Departament
Audytu

Departament
Doradztwa
Podatkowego

Departament
Usług
Księgowych
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IV.Struktura zarządzania

Zgodnie z Umową Spółki, wspólnikami UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. są
Komplementariusz i Komandytariusz.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Wspólnikami UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. są:


UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Komplementariusz


z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000487588, posiada numer identyfika
cji podatkowej NIP: 6751492461 oraz numer statystyczny w systemie REGON: 122994138. Kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł.

Udziały w Spółce UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają:





Piotr Woźniak - Prezes Zarządu Komplementariusza, biegły rewident,



Roman Seredyński - Wiceprezes Zarządu Komplementariusza, biegły rewident,



Michał Kołosowski - Wiceprezes Zarządu Komplementariusza, biegły rewident.

UHY ECA S.A. – Komandytariusz


z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734, posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 6761015337 oraz numer statystyczny w systemie REGON: 350778346. Kapitał zakładowy
wynosi 2 593 763,00 zł, w całości opłacony.

Zgodnie z Umową Spółki, do reprezentowania UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
oraz prowadzenia jej spraw upoważniony jest Komplementariusz samodzielnie. Reprezentacja Spółki przez Komplementariusza obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe.
Zgodnie z Umową Spółki Komplementariusza, w przypadku, gdy
oświadczeń

procesowych

w

imieniu

Spółki

oraz

Zarząd jest wieloosobowy, do składania

oświadczeń

w

zakresie

jej

praw

i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie do wysokości
100 000,00 (sto tysięcy) złotych netto, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek
Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Członkami Zarządu Komplementariusza są:


Piotr Woźniak - Prezes Zarządu Komplementariusza, biegły rewident,



Roman Seredyński - Wiceprezes Zarządu Komplementariusza, biegły rewident,



Michał Kołosowski - Wiceprezes Zarządu Komplementariusza, biegły rewident,



Katarzyna Szaruga - Członek Zarządu Komplementariusza, biegły rewident.
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V. Wewnętrzny system kontroli jakości UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. oraz oświadczenia wspólników na temat skuteczności
jego funkcjonowania, oświadczenie dotyczące praktyk w zakresie zapewnienia
niezależności, oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie kształcenia ustawicznego
Wewnętrzny system kontroli jakości

UHY ECA Audyt Spółka z ograni-

Najważniejszym

funkcjonujący w UHY ECA Audyt

czoną odpowiedzialnością Sp.k.

partnerów i pracowników firmy jest

Spółka z ograniczoną odpowiedzial-

za jakość, rzetelność i profesjo-

stawianie na pierwszym miejscu

nością Sp.k. opiera się na procesach

nalizm świadczonych usług oraz

etycznego

umożliwiających

etyczne zachowanie,

oraz profesjonalizmu w świadczeniu

uzyskanie

przez

kierownictwo racjonalnej pewności,



że firma i jej personel przestrzegają

wszystkich pracowników firmy –

zawodowych standardów, wymo-

w tym zapewnienie niezależno-

gów prawnych i regulacyjnych oraz,

ści,

że sprawozdania biegłych rewidentów wydane przez firmę audytorską



pracy z klientem,

ściach.


go

Standardu

Kontroli

Jakości

(MSKJ) 1 „Kontrola jakości dla firm

Zarządzanie procesem naboru
i rozwoju kadr,

troli jakości jest spełnienie co najmniej wymagań Międzynarodowe-

Akceptacja nowego klienta lub
zlecenia oraz kontynuacja współ-

są właściwe w danych okoliczno-

Założeniem naszego systemu kon-

Wymogi etyczne spełniane przez



Przeprowadzanie zleceń,



Monitorowanie systemu kontroli
jakości w firmie.

przesłaniem

postępowania,

dla

jakości

usług. Kierownictwo zachęca pracowników do zachowania wysokich
standardów

świadczenia

usług

i stosowania wymogów etycznych
w swoim postępowaniu.
Partnerzy zarządzający mają najwyższe uprawnienia i ponoszą odpowiedzialność za system kontroli jakości. Ostateczną odpowiedzialność
za system kontroli jakości ponoszą
Wspólnicy UHY ECA Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k.

przeprowadzających badania i przeglądy
i

sprawozdań

inne

u s łu g i

finansowych
at e s t a cy j ne

i pokrewne” przyjętym w Polsce
uchwałami Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów. Ma on zastosowanie
dla

świadczenia

usług

badania

i przeglądu sprawozdań finansowych, a także innych usług atestacyjnych oraz pokrewnych.
Do głównych elementów wewnętrznego systemu kontroli jakości zalicza się:


Odpowiedzialność kierownictwa

Odpowiedzialność za jakość

Wymogi

etyczne

–

w

tym

zapewnienie niezależności

Firma audytorska kładzie szczególny

Firma i jej pracownicy przestrzegają

nacisk na zapewnienie wysokiej ja-

odnoszących się do nich odpowied-

kości świadczonych usług atestacyj-

nich wymogów etycznych przedsta-

nych. Wewnętrzny system kontroli

wionych w Kodeksie etyki zawodo-

jakości oparty jest nie tylko na sa-

wych księgowych wydanym przez

mokontroli pracowników w zakresie

Radę Międzynarodowych Standar-

wykonywania usług atestacyjnych,

dów Etyki Księgowych (Kodeks Etyki

ale również na opracowaniu, wpro-

IESBA) oraz wszelkich dodatkowych

wadzeniu oraz ciągłemu udoskona-

wymogów

laniu zachowań ukierunkowanych

oczekuje,

na jakość wykonywanych usług.

i pracownicy będą na bieżąco aktu-
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regulacyjnych.
że

wszyscy

Firma

partnerzy

11
alizować swoją wiedzę o postano-

audytorskich oraz nadzorze pu-

celu eliminację

wieniach Kodeksu IESBA.

blicznym oraz Rozporządzenia

ograniczenie

Parlamentu Europejskiego i Rady

z realizacją danego zlecenia. Kwe-

(UE) nr 537/2014 z dnia 16

stionariusze wypełniane w ramach

kwietnia 2014 r. w sprawie

„Planowania" przed realizacją zle-

szczegółowych wymogów doty-

cenia ułatwiają odpowiedź na pyta-

czących

nie dotyczące wymaganych kompe-

Rozpoczynając pracę w UHY ECA
Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. każdy pracownik zapoznany zostaje z wymaganiami

dotyczącymi

niezależności,

ustawowych

badań

sprawozdań finansowych jedno-

uczciwości, obiektywizmu, zachości i stosowania zawodowych kom-

Przed każdym zleceniem, jak i na

petencji oraz profesjonalnej posta-

dzień wydania sprawozdania z usłu-

wy przy wykonywaniu powierzo-

gi atestacyjnej, zarówno kierownik

nych obowiązków, a także z zasa-

jednostki, jak i wszyscy pracownicy

dami i kulturą organizacyjną obo-

biorący udział w wykonywaniu po-

wiązującą w firmie.

wierzonych obowiązków, potwierdzają spełnienie wymogu niezależ-

Ponadto każdy z pracowników zo-

ności w odniesieniu do danego zle-

bowiązany jest do zgłaszania poten-

cenia. Ponad oświadczenia składane

cjalnego konfliktu interesów oraz

dla każdego zlecenia przez zespół

stosowania wszelkich czynności ma-

zaangażowany, składane jest przy-

jących na celu jego minimalizację

najmniej raz w roku oświadczenie

lub całkowitą eliminację.

o niezależności i bezstronności każdego biegłego rewidenta w stosun-

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ku do wszystkich zleceń realizowanych przez firmę, a dotyczących
usług atestacyjnych.
Firma monitoruje okresowo prze-

leżności

strzeganie zasad niezależności.

Kodeksu IESBA, w szczególności
sekcjami 290 i 291,



MSKJ 1, i



tencji oraz wymogów.
Do podstawowych obszarów informacji zbieranych i analizowanych
przed przystąpieniem do wykonywania zleconych czynności należą:
zagrożenie braku wykonania zlecenia, ryzyko występujące podczas
wykonywania zlecenia, potencjalny
konflikt interesów oraz ryzyko opóźnień i zmian w harmonogramie wykonywania prac, a także rozważenie
uczciwości klienta.
Firma przyjmuje nowe zlecenia lub
kontynuuje wykonywanie obecnych
zleceń oraz współpracę z klientami
wyłącznie wtedy, kiedy ma odpowiednie do tego możliwości, w tym
nić wymogi etyczne, a także po rozważeniu uczciwości (potencjalnego)
klienta i uznaniu, że nie wystąpiły

Niezależność w firmie należy utrzy-



związanego

czas i zasoby oraz jest w stanie speł-

w zakresie zapewnienia nieza-

mywać zgodnie z zapisami:

ryzyka

stek interesu publicznego).

wania tajemnicy, należytej staranno-

Oświadczenie dotyczące praktyk

lub maksymalne

Akceptacja nowego klienta lub

poważne wątpliwości co do uczci-

zlecenia

wości klienta.

oraz

kontynuacja

współpracy z klientem
W przypadku zleceń o podwyższonym
Przed podjęciem decyzji dotyczącej

ryzyku niezbędna jest konsultacja me-

wszelkich dodatkowych wymo-

realizacji danego zlecenia pracowni-

nedżera nadzorującego z osobą rów-

gów

cy

norzędną oraz osobami zarządzającymi

z

lokalnych

dnia

11

(np.

maja

ustawy
2017

UHY

ECA

Audyt

Spółka

r.

z ograniczoną odpowiedzialnością

o biegłych rewidentach, firmach

Sp.k. wykonują czynności mające na

firmy.
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Biegły rewident odpowiedzialny za

Ostatnim

zlecenie

z

spełnia

odpowiednie

etapem jest

jakością wykonywanych usług ate-

wymogi etyczne (np. kontaktuje się

ostatecznie decyduje o zatrudnie-

stacyjnych raz w roku dokonywana

z poprzednią firmą audytorską, jeże-

niu.

jest ocena pracy poszczególnych

etyki organizacji zawodowej).

Rozwój

przełożonym,

Stosując procedury nadzoru nad

który

li jest to wymagane przez kodeks

przyszłym

rozmowa

zawodowy

pracowników

pracowników.

opiera się na organizacji szkoleń
oraz zapewnianiu wsparcia dla reali-

Oświadczenie

Zarządzanie procesami naboru

zacji osobistych celów zawodowych

przez firmę audytorską polityce

oraz rozwoju kadr

pracowników.

w zakresie kształcenia ustawicz-

Zarządzanie kadrami UHY ECA Au-

W momencie rozpoczęcia pracy

nego biegłych rewidentów

dyt Spółka z ograniczoną odpowie-

pracownicy odbywają szkolenia ma-

Biegli rewidenci zatrudnieni w firmie

dzialnością Sp.k. obejmuje procesy

jące

zapoznanie

muszą spełniać minimalne wymaga-

naboru personelu, przydziału do

z podstawowymi zasadami pracy.

nia dotyczące stałego podnoszenia

realizacji zleceń (na podstawie po-

Raz w roku organizowane są szkole-

kwalifikacji zawodowych zgodnie

siadanych kompetencji oraz zdolno-

nia ukierunkowane na rozwój kom-

z wymogami Polskiej Izby Biegłych

ści do wykonania zlecenia), rozwoju

petencji, zwiększanie umiejętności

Rewidentów określonych w uchwa-

zawodowego wraz z okresową oce-

oraz aktualizację wiedzy niezbędnej

łach Krajowej Rady Biegłych Rewi-

ną wyników pracy oraz systemu

do wykonywania obowiązków przez

dentów.

awansowania i wynagradzania.

pracowników. Wraz z nabywaniem

Kandydaci do pracy w UHY ECA
Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp.k.

przechodzą

kilka etapów kwalifikacyjnych, które

na

celu

coraz większej wiedzy oraz umiejętności jednostka przewiduje system
awansowania zgodnie z wytycznymi
kierownika jednostki.

o

stosowanej

Partnerzy i pracownicy są odpowiedzialni za archiwizowanie swoich
danych dotyczących podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Dział administracji

dokonuje

corocznego

mają na celu nabór pracowników

Spółka zapewnia również wszystkim

przeglądu danych w celu zapewnie-

najbardziej dopasowanych do cha-

pracownikom dostęp do literatury

nia, że wymagane szkolenia oraz

rakteru funkcjonowania oraz profilu

fachowej, bazy aktualnych przepi-

stałe podnoszenie kwalifikacji zawo-

działalności jednostki.

sów

dowych miały miejsce.

Pierwszym etapem jest analiza przesłanej przez kandydatów dokumen-

prawnych

oraz

opracowań

i standardów przygotowanych przez
ekspertów UHY.

Realizacja zleceń

tacji (CV, list motywacyjny), w opar-

Wybór i przydział pracowników do

ciu o którą wybierane są osoby naj-

realizacji zleceń usług atestacyjnych

lepiej odpowiadające profilowi pra-

odbywa się na podstawie oceny ich

cownika. Następny etap polega na

kompetencji zawodowych, poziomu

przejściu

wiedzy oraz doświadczenia. Nad

testów

technicznych

sprawdzających poziom wiedzy nie-

pracą

poszczególnych

zespołów

zbędny do pracy na danym stanowi-

nadzór sprawuje menedżer posiada-

sku.

jący odpowiednie kompetencje.

Przeprowadzenie zleceń obejmuje
zasady

i

procedury

dotyczące

w szczególności: procesu przeglądu
dokumentacji przez poszczególnych
członków

zespołu

wykonującego

zlecenie, konsultacji trudnych i spornych zagadnień lub wynikających
z rozbieżności opinii, kontroli jakości
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wykonanego zlecenia, a także spo-

w udzielaniu pomocy, a także by

Z przeprowadzonej inspekcji sporzą-

rządzania, zakończenia i przecho-

ułatwiać rozwiązywanie sporów

dzane są wnioski, które przekazy-

wywania dokumentacji rewizyjnej.

oraz rozbieżności zdań w sposób

wane są osobom merytorycznie od-

niekonfrontacyjny i bez zbędnej

powiedzialnym

zwłoki,

zleceń oraz osobom zarządzającym

Metodologia badania oparta jest
o przepisy Międzynarodowych Standardów

Badania,

Międzynarodo-



ustalenia kryteriów w celu okre-

wych Standardów Usług Przeglądu

ślenia, czy zachodzi konieczność

oraz Międzynarodowych Standar-

przeprowadzenia weryfikacji zle-

dów Usług Atestacyjnych Innych niż

cenia,

Badania i Przeglądy Historycznych



Informacji Finansowych oraz zasady


troli Jakości 1.

charakteru i zakresu kontroli ja-

ustanowienia kryteriów wyznaich kwalifikacji.

poprawiających jego efektywność.

opinie otrzymane od kontrolerów
Krajowej Komisji Nadzoru lub Komisji Nadzoru Audytowego przeprojednak substytut własnego progra-

Monitorowanie systemu kontroli

mu wewnętrznego monitorowania

dowych szablonów dokumenta-

jakości w firmie

w firmie.

oraz standardy w postaci plików
Excel i Word) w celu udokumentowania procesu zlecenia dla
klienta, szablony te są uaktualniane

zgodnie

z

wymogami

w celu odzwierciedlenia wszystkich zmian w standardach zawodowych,

kontroli

Dokumentacja dotycząca systemu

jakości w firmie jest wykonywane

kontroli jakości przechowywana jest

okresowo dla wybranych zakończo-

przez okres nie krótszy niż wymaga-

nych zleceń. Pomimo tego, że dla

ny dla poddania procedurze we-

każdego biegłego rewidenta odpo-

wnętrznego monitoringu, zewnętrz-

wiedzialnego za zlecenie pożąda-

nego przeglądu jakości oraz kontroli

nym jest wybranie jednego z zakoń-

Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej

czonych zleceń podczas każdej in-

Izby Biegłych Rewidentów i Komisji

spekcji, firma może wybrać inspek-

Nadzoru Audytowego.

Monitorowanie

systemu

konsultacji – wytycznych do kon-

cje pewnej liczby zleceń wykona-

sultowania się członków zespołu

nych w danym okresie, jednak tak,

realizującego

między

aby akta każdego biegłego rewiden-

sobą oraz dla znaczących zagad-

ta były kontrolowane przynajmniej

nień z innymi pracownikami fir-

raz w trakcie trwania cyklu tj. nie

my, a po uzyskaniu upoważnie-

rzadziej niż co trzy lata.

zlecenie

nia z osobami spoza firmy,


jącego w jednostce systemu kontroli

zapewnienia przez firmę przykłacji roboczej (program CaseWare



wę do ostatecznej oceny funkcjonu-

wadzających inspekcje. Nie jest to

przeprowadzania zleceń dotyczą:


firmą. Wnioski te stanowią podsta-

Firma bierze pod uwagę wszelkie

czania weryfikatorów i określenie

W szczególności zasady i procedury

wykonywanie

jakości i ewentualnych czynności

kości zlecenia,

Międzynarodowego Standardu Kon-

za

Osoby zaangażowane do zespołu

dążenia partnerów i pracowni-

realizującego zlecenie lub przepro-

ków do tego, by zachować

wadzające weryfikację nie powinny

obiektywizm, sumienność, brak

być uprawnione do monitorowania

uprzedzeń i rozsądną postawę

tych samych akt.
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Oświadczenie Zarządu Komplementariusza na temat skuteczności funkcjonowania wewnętrznego
systemu kontroli jakości
Zarząd Komplementariusza Spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oświadcza, iż
wewnętrzny system kontroli jakości zapewnia dostateczną pewność co do stosowania dotyczących go standardów, jest skuteczny i w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcjonował prawidłowo.
Zarząd oświadcza ponadto, iż Spółka oraz jej pracownicy i współpracownicy przestrzegają wymogów etycznych,
regulacyjnych oraz prawnych.

VI. Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości

W dniach 5-7 oraz 10-13 sierpnia 2015 r. została przeprowadzona ostatnia kontrola (wynikająca
z art. 26 Rozporządzenia 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) w zakresie systemu zapewniania jakości przez Krajową Komisję Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

VII. Opis polityki w zakresie rotacji kluczowych partnerów firmy audytorskiej oraz
pracowników
W UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. obowiązują następujące zasady w zakresie
rotacji pracowników:


zgodnie z Kodeksem IESBA (paragraf 290.151), gdy zleceniodawca badania sprawozdania finansowego jest
jednostką zainteresowania publicznego i gdy dana osoba pracowała w charakterze kluczowego partnera odpowiedzialnego za zlecenie przez okres 5 lat, osoba ta nie uczestniczy w zleceniu aż do upływu okresu czterech
lat,



dla nienotowanych jednostek nie wprowadzono z góry określonych okresów, ale o ile rotację uznano za niezbędną, partner zarządzający określi zastępstwo, podając okres, przez który dana osoba nie uczestniczy w badaniu jednostki oraz inne zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia przestrzegania innych właściwych wymogów.
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VIII. Informacja dotycząca zasad wynagradzania partnerów w firmie

Wynagrodzenie partnerów obejmuje trzy elementy:


stałe miesięczne wynagrodzenie odzwierciedlające pełnione funkcje i obowiązki,



roczna premia w wyniku spełnienia określonych założeń, uzależniona od realizacji celów biznesowych, rozwojowych i jakościowych oraz od roli pełnionej przez danego partnera,



dochód z zysków kapitałowych w zależności od podjętych uchwał wspólników.

Osoby zarządzające są oceniane raz do roku, a ich wynagrodzenie za funkcję oraz za wyniki jest odpowiednio
podwyższane lub obniżane w zależności od stopnia realizacji założonych celów.
Kluczowi

biegli

rewidenci,

którzy

nie

są

członkami

zarządu

Komplementariusza

są

wynagradzani

w oparciu o stałe miesięczne wynagrodzenie, które może zostać podwyższone o premię roczną za osiągnięte
wyniki ocenianego biegłego rewidenta i podległych mu zespołów.

IX. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, na rzecz których spółka
przeprowadzała badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym

ARTIFEX MUNDI S.A.

INC S.A.

IQ PARTNERS S.A.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

KOMPUTRONIK S.A.

POZBUD T&R S.A.

TELFORCEONE S.A.

ZASTAL S.A.

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN
ZREMB CHOJNICE S.A.

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

SONEL S.A.

AB S.A.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

AMPLI S.A. W UPADŁOŚCI
UKŁADOWEJ

PBS FINANSE S.A.

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA
S.A.

ALTA S.A.

AC S.A.

IMPERA CAPITAL S.A.
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X. Informacje o przychodach
31 grudnia 2017 r.

osiągniętych

w

roku

zakończonym

Poniżej prezentujemy przychody osiągnięte przez Spółkę UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w roku obrotowym od
01.01.2017 do 31.12.2017 r. zgodnie z 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.

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W ROKU 2017
Przychody z badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz jednostek należących do grupy przedsiębiorstw,
których

jednostka dominująca jest

1 015 449,15 zł

jednostką interesu

publicznego
Przychody z badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych innych jednostek

3 678 946,77 zł

Przychody z dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych świadczonych na rzecz jednostek bada-

1 026 530,62 zł

nych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską

Przychody z usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych świadczonych na rzecz innych jednostek

Pozostałe

122 793,04 zł

Łączne przychody ze sprzedaży UHY ECA Audyt
Sp. z o.o. Sp. k.

834 616,09 zł

6 678 335,67 zł
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SIEĆ UHY
UHY International działa w 95 krajach.
1. ALBANIA
• UHY ELITE SH.P.K
2. ANGOLA
• UHY A PAREDES E ASSOCIADOS-ANGOLA
AUDITORES E CONSULTORES, SA
3. ARGENTYNA
• UHY MACHO & ASOCIADOS
4. ARABIA SAUDYJSKA
• UHY ABDUL JABBAR CERTIFIED
ACCOUNTANTS AND CONSULTANTS
OFFICE
5. AUSTRALIA
• UHY HAINES NORTON, SOTHERTONS
ADELAIDE,
• UHY HAINES NORTON (BRISBANE),
• UHY HAINES NORTON PRT,
• SOTHERTONS GLADSTONE,
• COHEN FASCIANI,
• SOTHERTONS PERTH,
• UHY HAINES NORTON (SYDNEY),
• SOTHERTONS SYDNEY (BONDI JUNCTION)
6. AUSTRIA
• UHY-TAX WIRTSCHAFTSTREUHAND
GMBH
7. AZERBEJDŻAN
• UHY AZAUDIT LLC
8. BAHAMY
• UHY BAIN & ASSOCIATES
9. BAHRAJN
• UHY EL SAYED EL AYOUTY & CO,
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
10. BANGLADESZ
• UHY SYFUL SHAMSUL ALAM & CO.
11. BIAŁORUŚ
• UHY BUSINESSCOLLEGIA LLC
12. BELGIA
• UHY-CDP PARTNERS
13. BOLIWIA
• UHY H. BALDIVIESO & LUNA S.R.L.
14. BRAZYLIA
• UHY MOREIRA – AUDITORES
15. CHILE
• UHY GUINAZU & ASOCIADOS SPA.

16. CHINY
• ZHONGHUA CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS LLP
17. CHORWACJA:
• UHY HB EKONOM D.O.O.
• UHY RUDAN D.O.O.
18. CYPR
• UHY ANTONIS KASSAPIS LIMITED
19. CZECHY
• AUDITOR, SPOL. S R.O
20. DANIA
• INFOREVISION
21. DOMINIKANA
• UHY CANAHUATE CALDERON &
ASOCIADOS
22. EKWADOR
• UHY ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA.
23. SALWADOR
• UHY ASESORES Y CONSULTORES, S.A DE
CV
24. FINLANDIA
• TIETOAKSELI
25. FRANCJA
• UHY GVA
• ABSCISSE COMPTA
26. GHANA
• UHY VOSCON CHARTERED
ACCOUNTANTS
• UHY GODWINSON (CHARTERED
ACCOUNTANT)
27. GRECJA
• UHY AXON CERTIFIED AUDITORS S.A.
28. GWATEMALA
• UHY PEREZ & CO
29. GUERNSEY
• LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED
30. HISZPANIA:
• UHY FAY & CO
• TPS
• AUDITORES ASOCIADOS
• TECNISA CAMPOS, S.A.
31. HOLANDIA
• GOVERS ACCOUNTANTS/CONSULTANTS
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32. HONDURAS
• UHY AUDITORES Y CONSULTORES, S.A.
33. HONG KONG:
• TAI KONG CPA LIMITED
• UHY VOCATION HK CPA LIMITED
34. WĘGRY
• BERGMANN ACCOUNTING & AUDITING
35. INDIE:
• LODHA & CO
• CHANDABHOY & JASSOOBHOY
36. INDONEZJA
• KAP HANANTA BUDIANTO & REKAN
37. IRLANDIA
• UHY FARRELLY DAWE WHITE LIMITED
38. WYSPA MAN
• UHY CROSSLEYS LLC
39. IZRAEL
• UHY SHTAINMETZ-AMINOACH & CO
CPAS
40. JAPONIA
• UHY TOKYO & CO
41. JORDANIA
• UHY ARAB AUDITORS
42. KAZACHSTAN
• UHY SAPA-CONSULTING LLP
43. KAMERUN
• UHY BBI ADVISORY & AUDIT
44. KANADA:
• UHY VICTOR LLP
• UHY MCGOVERN HURLEY LLP
45. KENIA
• UHY KENYA
46. KOLUMBIA
• UHY ROZO & PARRA LTDA
47. KOSTARYKA
• UHY AUDITORES Y CONSULTORES, S.A.
48. KOREA POŁUDNIOWA
• UHY SEIL ACCOUNTING CORP
49. KUWEJT
• UHY FAWZIA MUBARAK AL-HASSAWI
50. LIBAN
• UHY ANDY BRYAN
51. LUKSEMBURG
• UHY FIBETRUST S.AR.L.
52. MALEZJA
• UHY
• UHY TAC
• UHY LOH
53. MALTA
• UHY PACE, GALEA MUSU & CO
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54. MAURITIUS
• UHY & CO
55. MEKSYK
• UHY GLASSMAN ESQUIVEL Y CIA S.C.
56. MAROKO
• UHY BEN MOKHTAR & CO
57. MOZAMBIK
• UHY SOCIEDADE DE ENSINO E
CONSULTORIA, LIMIDA
58. MJANMA
• NGWE INZALY AUDIT FIRM
59. NIEMCY:
• UHY LAUER & DR. PETERS KG
• CLOSTERMANN & JASPER
PARTNERSCHAFT MBB
• DR. LEYH, DR. KOSSOW & DR. OTT KG
• UHY WAHLEN & MANNSKY
WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
• UHY WAHLEN & PARTNER
RECHTSANWALTE, STEUERBERATER,
WIRTSCHAFTSPRUFER
• DR. LANGENMAYR GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
• KULLEN MULLER ZINSER TREUHAND
GMBH
60. NOWA ZELANDIA
• UHY HAINES NORTON (AUCKLAND) LTD
61. NIGERIA:
• UHY MAAJI & CO
• UHY BENSON
62. NORWEGIA
• REVISORGRUPPEN AS
• REVISORGRUPPEN AKERSHUS AS
• REVISORGRUPPEN MØRE AS
• REVISORGRUPPEN ÅNDALSNES AS
• REVISORGRUPPEN HORDALAND AS
• REVISORGRUPPEN DRAMMEN AS
• REVISORGRUPPEN FJORDANE AS
• REVISORGRUPPEN AGDER AS
• REVISORGRUPPEN HORDALAND AS
• REVISORGRUPPEN NAMDAL AS
• REVISORGRUPPEN OSLO AS
• REVISORGRUPPEN ØSTFOLD DA
• REVISORGRUPPEN TRØNDELAG AS
• REVISORGRUPPEN MØRE AS
63. PAKISTAN
• UHY HASSAN NAEEM & CO
64. PALESTYNA
• UHY HASSOUNEH AUDITING FIRM
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65. PANAMA
• UHY BOTELLO & MARQUEZ
66. PERU
• UHY SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS
• UHY PAREDES Y ASOCIADOS S.C.
• UHY URBANO VENTOCILLA & ASOCIADOS
S.C.
• UHY BLANCAS SANDOVAL &
ASOCIADOS, SAC
• UHY CARLOS LINGAN Y ASOCIADOS S.C.
67. FILIPINY
• UHY M.L. AGUIRRE & CO. CPAS
68. POLSKA:
• UHY ECA GROUP,
UHY ECA ADVISORY SP. Z O.O.
• BIURO AUDYTORSKIE SADREN SP. Z O.O.
69. PORTUGALIA
• UHY & ASSOCIADOS SROC LDA
• UHY CONSULTING S.A.
70. PUERTO RICO
• UHY DEL VALLE & NIEVES PSC
71. KATAR
• UHY AMMO & CO
72. RUMUNIA
• UHY AUDIT CD S.R.L.
73. ROSJA:
• UHY YANS-AUDIT LLC
• UHY EKA LLC
74. SERBIA
• UHY REVIZIJA D.O.O.
75. SESZELE
• UHY PREMIER FINANCIAL SERVICES
LIMITED
76. SINGAPUR
• UHY LEE SENG CHAN & CO
77. SŁOWACJA
• AUDITOR SK S.R.O.
78. SŁOWENIA
• UHY D.O.O.
79. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
• UHY HELLMANN (SA)
80. STANY ZJEDNOCZNE
• UHY LLP
• UHY ADVISORS
81. SZWECJA:
• REVISORERNA SYD
• WINTHERS REVISIONSBYRÅ AB
82. SZWAJCARIA
• BALMER-ETIENNE AG
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83. TAJWAN
• UHY L&C COMPANY, CPAS
84. TAJLANDIA
• UHY YONGYUTH ACCOUNTING AND SON
CO. LTD.
85. TUNEZJA
• UHY CNBA
86. TURCJA:
• UHY UZMAN SWORN IN CPA AND
INDEPENDENT AUDITING INC.
• UHY ÖZCAN & ÖZCAN LAW OFFICE
• UHY ÖZCAN & ÖZCAN CPA
• UHY DENETIM CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANCY LLP
• UHY SAY CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANCY
87. UGANDA
• UHY THAKKAR & ASSOCIATES, CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS
88. UKRAINA
• UHY PROSTOR LTD
89. WIELKA BRYTANIA
• UHY HACKER YOUNG
• UHY HACKER YOUNG FITCH
• UHY TORGERSENS
• UHY TORGERSENS (INCORPORATING
KINSEY JONES)
• UHY TORGERSENS
• UHY CALVERT SMITH
90. WŁOCHY
• UHY BOMPANI SRL (AUDIT)
• UHY ADVISOR SRL (TAX & ACCOUNTING)
• FIDERCONSULT SRL (TAX & ACCOUNTING)
• UHY ASSOCIATI S.T.P.R.L. (TAX &
ACCOUNTING)
91. URUGWAJ
• UHY GUBBA & ASOCIADOS
92. UZBEKISTAN
• UHY TASHKENT LLC
• UHY APPRAISERS LLC
93. WENEZUELA
• UHY SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS,
S.C.
• UHY DURAN & ASOCIADOS
94. WIETNAM
• UHY AUDITING & CONSULTING CO LTD
95. ZAMBIA
• UHY AMO CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
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LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Moniuszki 50
31-523 Kraków
Tel.

+48 12 417 78 00

Email

biuro@uhy-pl.com

Web

www.uhy-pl.com

UHY ECA S.A. (the “Firm”) is a member of Urbach
Hacker Young International Limited, UK company,
and forms part of the international UHY network of
legally independent accounting and consulting firms.
UHY is the brand name for the UHY international
network. The services described herein are provided
by the Firm and not by UHY or any other member
firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY
has any liability for services provided by other
members.”
© 2018 UHY ECA S.A.

