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CHARAKTERYSTYKA

Emilia Kozień

 Biegły rewident i doradca podatkowy.
 Posiada bardzo dobrą znajomość prawa podatkowego zdobytą m.in. podczas pracy w organach
podatkowych i w kontroli skarbowej, pełniąc w tych organach kierownicze funkcje.
 Jest znanym w regionie, wieloletnim wykładowcą z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. na kursach
i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Regionalny Oddział
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie, a także praktykiem w zakresie stosowania prawa
podatkowego.
 Od 3 lat szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników
szkoleń.

Dr Marcin Pęksyk

 Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych,
a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).
 Obecnie pełni rolę External Tutor w Henley Business School University of Reading prowadzi kancelarię
zajmującą się wyceną przedsiębiorstw, specjalizującą się w wycenie aktywów niematerialnych.
 Jest Członkiem Komisji standardów i metodyki wyceny oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Biegłych
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.
 Wcześniej pracował w ENERGA-OPERATOR S.A. nadzorując procesy przekształceń kapitałowych
związanych z unbundling’iem.
 Pracując w American Appraisal, prowadził projekty związane z wycenami przedsiębiorstw działających
na rynkach wschodzących.
 Był wykładowcą w Henley Business School w Wielkiej Brytanii.
 Był dyrektorem Henley Centre for Value Improvement oraz dyrektorem finansowym w Magazyn Centralny
– Centrum Sp. z o. o. / Grupa Zasada; w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.
 Obronił pracę doktorską traktującą o uwzględnianiu ryzyka kraju przy ocenie opłacalności bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
 Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną Nr 5: Wycena Przedsiębiorstw (obecnie Krajowy
Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”) dla Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 Autor książek, w tym między innymi tegorocznych publikacji w ramach szkoleń obligatoryjnych
do modułów o wycenie przedsiębiorstw.
I

Aneta Wilk-Łyś

 Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified
Accountants – ACCA).
 Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z Krajową Izbą Biegłych
Rewidentów.
 Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS),
ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB).
 Manager, praktyk, wieloletni pracownik PwC.
 Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi.
Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie jest odpowiedzialna za procesy szkoleniowe
organizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 Od roku 2016 szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród
uczestników szkoleń.

Tomasz Zielke

 Partner ESO Audit s.c., biegły rewident z 18-letnim doświadczeniem zawodowym.
 Od września 2015 do stycznia 2017 członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych
rewidentów KRBR, w ramach której między innymi był odpowiedzialny za opracowanie merytoryczne
materiałów dotyczących powiadomień o zmianach w przepisach w tzw. systemie KIBR-ALERT.
 Od kwietnia 2007 do kwietnia 2011 członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku.
 W latach 1998 do 2009 pracował dla PricewaterhouseCoopers (ostatnio jako Wicedyrektor w Dziale
Audytu i Usług Doradczych w gdańskim biurze PwC oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. w Polsce). Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy
technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej
i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów
audytowych i doradczych PwC. Jest ekspertem w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartych
o polskie i międzynarodowe standardy.
 Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości
zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych.
Były to: szkolenia wewnętrzne (dla pracowników); obligatoryjne i fakultatywne szkolenia biegłych
rewidentów organizowane ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a następnie z RO KIBR w Gdańsku.
 Prowadzi również od samego początku, to jest od 2012 roku szkolenia obligatoryjne organizowane
przez PRO AUDIT.

