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Rozdział 1 

Część ogólna 
 
 
1.1. Dane identyfikujące badany podmiot 
 
Nazwa 
 

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.  

Forma prawna 
 

Spółka akcyjna 

Adres siedziby 
 

ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka  
 

Forma organizacyjna 
 

samodzielnie bilansująca się jednostka nie 
posiadająca oddziałów. 

Przedmiot działalności  
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność 
agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

• Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych; 

• Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 

• Działalność związana z oceną ryzyka i szacowania 
poniesionych strat; 

• Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; 

• Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i 
fundusze emerytalne; 

• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi; 

• Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

• Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe; 

• Badanie rynku i opinii publicznej; 

• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania; 

• Pozostałe badania i analizy techniczne; 

• Działalność agencji reklamowych; 

• Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele 
reklamowe w radio i telewizji; 

• Pośrednictwo w sprzedaży miejsca ma cele reklamowe w 
mediach drukowanych; 
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• Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele 
reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); 

• Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele 
reklamowe w pozostałych mediach. 

W 2016 r. Spółka koncentrowała swoje działania przede wszystkim 
na usługach brokerskich w zakresie ubezpieczeń. 

 
Podstawa prawna 
działalności  

- Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy KRS pod numerem 
0000357261 z dnia 25.05.2010r. (ostatni odpis z dnia 
05.03.2017); Spółka powstała w wyniku przekształcenia WDB 
sp. z o.o. zgodnie z uchwała zgromadzenia wspólników z dnia 
21.04.2010r. (WDB sp. z o.o. była zarejestrowana pod 
numerem KRS 0000286728); 

- Statut Spółki – tekst jednolity z dnia 18.06.2013r.; w roku 
badanym dokonano zmiany statutu Spółki w zakresie adresu 
siedziby spółki; zmiany zarejestrowano w KRS 

- Kodeks spółek handlowych 
 

Rejestracja 
podatkowa 

NIP 897-173-47-66 
 

Rejestracja 
statystyczna 

Regon 020585812 

 
Wysokość kapitału 
podstawowego i jego 
zmiany  
 

 
Na dzień 31.12.2016r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 

2.035.000,00 zł i składa się z 20.350.000 akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja: 

• 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda,  

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda,  

 • 4.864.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości  
nominalnej 0,10 zł każda,  

• 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości  
nominalnej 0,10 zł każda, 
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 • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda, 

• 1.289.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F  o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda 

• 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G  o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda.   

 
Struktura akcjonariatu na dn. 31.12.2016 r. przedstawia się 
następująco: 

 

Mariusz Muszyński (bezpośrednio i 
pośrednio) 

4.147.326 20,38 %    

Mateusz Holly 3.234.260 15,89 %    

Piotr Kumięga 2.000.000 9,83 %    

Krzysztof Cichecki (bezpośrednio i 
pośrednio) 

1.894.332 9,31 %    

Romuald Holly 1.400.000 6,88 %    

Logintrans sp. z o.o. 2.100.100 10,32 %    

TFI PZU S.A.               938.234 4,61 %    

Ewa Cichecka                      34.000 0,17 %    

Pozostali   4.601.748 22,61 %    

Razem 20.350.000 100,00 %    
 

  
Do dnia zakończenia badania wysokość kapitału i jego struktura 
nie uległa zmianom. 
 

Jednostki powiązane 
na dzień bilansowy 

Na dzień 31.12.2016r. Spółka jest podmiotem dominującym lub 
znaczącym inwestorem dla jednostek podporządkowanych w 
rozumieniu art.3 ust 1. pkt. 37 - 44 ustawy o rachunkowości 
oraz regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
(NEWCONNECT): 

• NETINS INSURANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej; 

• Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie; 

• Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie; 

• TRANSBROKERS.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej; 

• WDB CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; 

• NETINS SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej; 

• EKU PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

• E-PORTAL SP. z o.o. z siedzibą w Wysokiej 
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 Ze względu na wymagania regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu Jednostka zrezygnowała z możliwości 
odstąpienia od konsolidacji sprawozdań finansowych na 
podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości.  

 
Skład Zarządu i jego zmiany 
 

 
W skład Zarządu na dzień 31.12.2016 r. wchodzili: 

• p. Mariusz Muszyński – Prezes Zarządu; 

• p. Bartłomiej Krzus – Członek Zarządu; 

• p. Natalia Jackowiak – Członek Zarządu 

• p. Elżbieta Boryń – Członek Zarządu. 
Skład Zarządu, zarówno w roku badanym, jak i do dnia 
zakończenia badania, nie uległ zmianom. 
 

 Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes 
Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo 
dwóch członków Zarządu. 
 

Skład Rady 
 Nadzorczej  
i jej zmiany 
 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2016 r. wchodzili:  

• p. Joanna Urbańska - Łopatka – Członek Rady 
Nadzorczej; 

• p. Romuald Holly – Członek Rady Nadzorczej; 

• p. Sylwester Gardocki – Członek Rady Nadzorczej; 

• p. Sebastian Paweł Przeniosło – Członek Rady 
Nadzorczej; 

• p. Jacek Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej. 
 

Skład Rady Nadzorczej, zarówno w roku badanym, jak i do dnia 
zakończenia badania, nie uległ zmianom. 
 

Zatrudnienie na dzień 
bilansowy 

Na dzień 31.12.2016r. zatrudnienie wynosiło 25 osób. 
 

  
Data rozpoczęcia 
działalności 

Spółka powstała zgodnie z aktem notarialnym Repertorium 
A nr 5264/2010 w dniu 21.04.2010 r., z przekształcenia Spółki 
WDB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do KRS pod 
numerem 0000286728 na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. 
z o.o. WDB BU sp. z o.o. powstała na mocy umowy spółki z dnia 
20.07.2007 (Rep. A nr 4837/2007) i została wpisana do KRS w 
dniu 17.08.2007r. 
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Charakterystyka 
działalności Spółki 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jednym z liderów na 
rynku licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych na 
Dolnym Śląsku. 
 Wśród oferowanych przez Spółkę usług są m.in.: analizy oraz 
audyty, dostarczanie odpowiednio dobranych programów 
ubezpieczeniowych wraz z ich bieżącą obsługą. WDB 
pośredniczy i negocjuje warunki ubezpieczeń dla swoich 
klientów. Szeroki wachlarz ubezpieczeń dotyczy przede 
wszystkim ubezpieczeń majątkowych i OC, komunikacyjnych, 
finansowych i gwarancji. WDB S.A. oferuje również rozwiązania 
w zakresie ubezpieczeń osobowych i na życie. 

 

1.2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe 
 

Dzień, na który sporządzono sprawozdanie 31.12.2016 r. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 

Suma bilansowa: 13.085.515,75 zł 

Zysk netto: 2.485.031,37 zł 

Zmiana stanu środków pieniężnych (+)363.932,19 zł 

Zmiana stanu kapitałów własnych (+) 1.060.531,37 zł 

 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego  
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawienia zmian w kapitale własnym, 
- rachunku przepływów pieniężnych, 
- dodatkowej informacji i objaśnień. 
 

1.3. Umowa na badanie sprawozdania finansowego 
 

Umowa na badanie została podpisana w dniu  17.02.2016 r. WBD Brokerzy Ubezpieczeniowi 
S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 3, reprezentowaną przez Mariusza 
Muszyńskiego – Prezesa Zarządu, Elżbietę Boryń – Członka Zarządu, a Agnieszką Hajduk - 
Właścicielką A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk z siedzibą 03-946 Warszawa, 
Al. Stanów Zjednoczonych 18/104. A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk jest 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i zarejestrowanym pod 
numerem ewidencyjnym 3397.  
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Badanie przeprowadziła Agnieszka Hajduk – Kluczowy Biegły Rewident (numer 11369) 
w miesiącu III/2016 r. z przerwami. 
Badająca i podmiot złożyli oświadczenie o niezależności zgodnie z art. 56 ust 3 i 4 ustawy o 
biegłych rewidentach. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2016, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega 
obowiązkowemu badaniu. 
Badaniem objęto księgi rachunkowe, prawidłowość ewidencji księgowej i wyceny majątku 
oraz źródeł jego finansowania i system kontroli wewnętrznej.  
Przedmiotem badania nie było wykrycie i ujawnienie nadużyć występujących poza systemem 
rachunkowości. 
 

1.4. Współpraca z badaną Spółką 
 

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania dokonała Rada Nadzorcza Spółki (uchwała nr 
01/01/2017 z dnia 19.01.2017 r.). Jednostka udostępniła biegłej rewidentce dane 
i informacje niezbędne do badania sprawozdania finansowego. Zarząd złożył oświadczenie 
o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i poinformował o istotnych 
zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. 
Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania. 

1.5.  Informacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok badany 
 

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok wykazujące: 
 
- sumę bilansową w kwocie                                                                          12.170.000,40 zł 
- zysk netto w wysokości      2.360.551,64 zł 
zostało zatwierdzone uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 
dniu 30.06.2016r., zgłoszone do Urzędu Skarbowego w dniu 11.07.2016 roku i do KRS w dniu 
21.07.2016 r.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 8 z dnia 30.06.2016 r. postanowiło 
zysk netto w wys. 2.360.551,64 zł przeznaczyć na: 
- wypłatę dywidendy w kwocie 1.424.500,00 zł 
- kapitał zapasowy w kwocie 936.051,64 zł. 
 
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało zbadane przez Agnieszkę Hajduk – kluczowego 
biegłego rewidenta, nr na liście 11369, działającego w imieniu A-Hajduk. Doradztwo 
Finansowe Agnieszka Hajduk (nr ewidencyjny 3397), która wydała o nim opinię bez 
zastrzeżeń z uwagą. 
 

1.6. Ocena ciągłości bilansowej 
 

Stan sumy bilansowej na 31.12.2015 r. 12.170.000,40 zł 

Stan sumy bilansowej na 01.01.2016 r. 12.170.000,40 zł 
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Zmiana: 0,00 zł 

 

Otwarcie ksiąg rachunkowych 2016r. nastąpiło z zachowaniem ciągłości bilansowej. Bilans 
zamknięcia na dzień 31.12.2015 r. stał się bilansem otwarcia roku obrotowego na dzień 
01.01.2016 r. W roku badanym nie zmieniano polityki rachunkowości, poza zmianami 
wynikającymi ze zmian ustawy o rachunkowości. Zmiany nie wpłynęły na porównywalność 
danych.  Uznaje się zachowanie ciągłości bilansowej. 
 

1.7. Analiza ekonomiczno-finansowa badanej jednostki i ocena możliwości 
kontynuowania działalności 

 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
podstawowych wskaźników charakteryzujących działalność jednostki i jej wynik, rentowność 
oraz sytuację majątkową i finansową, w tym wypłacalność za badany rok w porównaniu do 
dwóch lat poprzedzających – przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
 

1.8. Ocena możliwości kontynuowania działalności jednostki. 
 

Na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej i obserwacji badającej,  nie stwierdzono 
zagrożeń w kontynuowaniu przez Jednostkę działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego lub istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.  
 

Rozdział 2 
Polityka rachunkowości  

 
2.1. Polityka rachunkowości  
 
Spółka posiada dokumentację zasad (polityki rachunkowości) przyjętą przez Zarząd Spółki 
uchwałą z 1/2007 z dn. 01.08.2007 r. z późn. zmianami.  Jest ona zgodna zarówno 
z postanowieniami ustawy o rachunkowości, jak i specyfiką oraz warunkami działania Spółki. 
W roku badanym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości, poza zmianami wynikającymi 
ze zmian ustawy o rachunkowości.  

W toku wyrywkowego badania stwierdzono kompletność i prawidłowość ksiąg 
rachunkowych oraz dokonanych tam zapisów, w powiązaniu z dowodami księgowymi. 
Zdarzenia ewidencjonowane są na podstawie dowodów księgowych spełniających wymogi 
przepisów rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. Na dokumentach występują dekrety 
określające sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych.  
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych 

zawierających salda z bilansu otwarcia oraz operacje ujęte w księgach za rok obrotowy w 

sposób udokumentowany dowodami księgowymi, a także w oparciu 
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o zestawienie obrotów i sald z kont księgi głównej i sald kont analitycznych do wybranych 

kont księgi głównej. 
 

2.2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 

Ewidencja operacji gospodarczych w 2016 roku prowadzona była w systemie 
elektronicznego przetwarzania danych za pomocą komputerów. 
Od 01.01.2016r. księgi Spółki prowadzone są przez WDB Consulting sp. z o.o., wg programu 
Sage Symfonia. Program jest licencjonowany i spełnia warunki ustawy o rachunkowości 
System przetwarzania danych spełnia wymogi określone w art. 13 
i 14 ustawy o rachunkowości. Ochrona danych spełnia wymogi rozdziału 8 ustawy o 
rachunkowości. 

 

Rozdział 3 
Inwentaryzacja 

 
Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych w 
art. 26 ustawy o rachunkowości.  W wyniku inwentaryzacji został potwierdzony, w 
wymaganym stopniu, stan składników majątkowych Spółki. Wyniki inwentaryzacji zostały 
prawidłowo rozliczone i ujęte w księgach.  

 

Rozdział 4 
 

Informacja o prawidłowości i rzetelności prezentacji danych w sprawozdaniu 
finansowym 

 

4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez 
Jednostkę, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego stanowi integralną część sprawozdania finansowego. 
 

4.2. Dodatkowa informacja i objaśnienia 
 

Dane zawarte w informacji dodatkowej i objaśnieniach są prawidłowe i kompletne, we 
wszystkich istotnych aspektach, i wynikają z danych ewidencjonowanych i przetwarzanych w 
systemie rachunkowości. Są zgodne z wynikami badania. 
 

4.3. Sprawozdanie z działalności Spółki 
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Sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, 
informacje, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i są 
one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
 
 

4.4. Charakterystyka aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku wyników 
 

Pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku wyników wynikają z ewidencji księgowej, 
są one zinwentaryzowane, ujęte kompletnie, wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości 
oraz przedstawione w sprawozdaniu finansowym prawidłowo. 
Krótka charakterystyka ich istotnych pozycji przedstawia się następująco: 
 

4.4.1. Inwestycje długoterminowe – kwota 8.824.271,58 zł 
 

Wartość inwestycji długoterminowych stanowią udziały i akcje spółek 
podporządkowanych, wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.  Dwie ze spółek, które powstały w 
latach ubiegłych – Netins Insurance sp. z o.o. i Transbrokers.eu sp. z o.o. znajdują się 
w początkowej fazie rozwoju i ich wartość uzależniona jest od realizacji założonych 
planów. W wyniku przeprowadzonych testów dotyczących utraty wartości inwestycji 
długoterminowych nie tworzono odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji. W 
roku badanym zmiany wartości inwestycji wynikały z nabycia udziałów w spółce e-
Portal sp. z o.o., objęcia nowo wyemitowanych udziałów w spółce WDB Consulting 
sp. z o.o. i rozwiązania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Netins 
Insurance sp. z o.o., a także z tytułu zbycia udziałów w spółce WDB Healthcare sp. z 
o.o. 
 

4.4.2. Kapitały własne - kwota 9.183.688,87 zł 
 

Kapitał własny składa się z następujących pozycji: 
 
kapitał zakładowy                                                                           2.035.000,00 zł 
kapitał zapasowy   4.663.657,50 zł 
zysk z roku bieżącego 2.485.031,37 zł 
 
Kapitał zakładowy w roku badanym nie uległ zmianie. Kapitał podstawowy jest 
zgodny ze statutem i wpisem do KRS. 
Kapitał zapasowy w roku badanym wzrósł o 936.051,64 zł, tj. o część zysku roku 2015 
przeznaczonego uchwałą ZWZA na kapitał zapasowy; kapitał zapasowy został 
utworzony z zatrzymanych zysków lat ubiegłych i agio. 
Zysk roku bieżącego został omówiony w pkt. 4.4.3 
Wszystkie kapitały wynikają z uchwał zgromadzenia Akcjonariuszy i zostały 
w sprawozdaniu pokazane prawidłowo. 
Pozycje pokazane w sprawozdaniu nie budzą zastrzeżeń. 
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4.4.3. Rachunek wyników  
 

2016 2015
tys. zł tys. zł

Przychody netto zdziałalności operacyjnej 5 019 4 863

Pozostałe przychody operacyjne 320 158

Przychody finansowe 2 665 2 339

Przychody razem 8 004 7 360

Koszty działalności operacyjnej 5 101 4 283

Pozostałe koszty operacyjne 265 334

Koszty finansowe 198 297

Koszty razem 5 563 4 914

Zysk brutto 2 440 2 446

Podatek dochodowy (45) 85

Zysk netto 2 485 2 361  
 

Przychody z działalności podstawowej stanowią przychody z tytułu kurtażu 
brokerskiego. Stanowią one 63% wszystkich przychodów Spółki. 
Pozostałe przychody operacyjne to głownie zysk z rozchodu wartości niematerialnych 
i prawnych i  rzeczowych aktywów trwałych, a także rozwiązanego odpisu 
aktualizującego wartość firmy. 
Na przychody finansowe składają się głównie otrzymane dywidendy. 

 

Spółka sporządza rachunek wyników w układzie rodzajowym. Największa pozycję 
kosztów stanowią usługi obce i wynagrodzenia. 
Na pozostałe koszty operacyjne składa się głównie odpis amortyzacyjny wartość 
firmy, fundusz założycielski przekazany fundacji i strata z rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych. 
Koszty finansowe to głównie koszty odsetek od obligacji i leasingu. 
 

Zysk brutto w kwocie wynika z ewidencji księgowej prowadzonej prawidłowo. 
 

Podatek dochodowy wykazany w RZiS składa się z części wynikającej z CIT i podatku 
odroczonego wynikającego z różnic w przepisach podatkowych i rachunkowych. 
Podatek odroczony utworzono głównie od różnic wynikających ze środków trwałych 
używanych na podstawie leasingu operacyjnego (podatkowo) i zobowiązania z tytułu 
leasingu, naliczonych a nie wypłaconych odsetek od obligacji, nie wypłaconych w 
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2016r. wynagrodzeń, starty podatkowej roku 2016 możliwej do rozliczenia w latach 
następnych. 
 

Rachunek zysków i strat prawidłowo odzwierciedla wynik na działalności 
gospodarczej. 

 

ROZDZIAŁ 5 
Informacje końcowe 

 
5.1. Zdarzenia po dacie bilansu 
 

Po dacie bilansu nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację majątkową i 
finansową jednostki, nie ujęte w sprawozdaniu.  

5.2. Zgodność z prawem 
 

Zarząd złożył pisemne oświadczenie, iż w ciągu roku nie zostały złamane przepisy 
prawne. W trakcie przeprowadzonego badania nie stwierdzono faktów wskazujących, że 
nastąpiło istotne naruszenie przepisów mających wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

5.3. Informacje uzupełniające 
 

Niniejszy raport zawiera 13 stron, kolejno ponumerowanych i podpisanych przez 
Kluczowego Biegłego Rewidenta. Integralną częścią niniejszego raportu stanowi 1 
załącznik: 
Załącznik nr 1 - analiza finansowa za lata 2014 – 2016 

 

Agnieszka Hajduk 

Biegły Rewident ( nr w rejestrze 11369) 

 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu  
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