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JAK  MOGĘ  POMÓC
Moje doświadczenie z różnych branż zarówno z zakresu audytu, rachunkowości, podatków, zarządzania, ale również analiz
finansowych może pomóc w ukierunkowaniu rozwoju osobistego uczestników programu.

MÓJ STYL  PRACY
W pracy zawodowej przede wszystkim staram się zrozumieć branżę, którą się zajmuję. Patrzę na problemy ekonomiczne bardzo
szeroko, identyfikuję środowisko kontroli wewnętrznej i ryzyka. W wydanych opiniach / osądach zawsze staram się dostrzegać
czynnik ludzki. Zdarza mi się odrzucać szablonowe rozwiązania i znajdować takie, które pozwolą poprawnie zaprezentować
sytuację finansową i majątkową jednostki, ale zawsze muszą być w granicach obowiązującego prawa - tak buduję przewagę
konkurencyjną na rynku.

A  POZA  TYM. . .
Wykonywane aktywności zawodowe są moją pasją. Dlatego nade wszytko cenię sobie współpracę z nietuzinkowymi ludźmi,
którzy odbiegają od przeciętności, którym się "chce" czegoś więcej i którzy są pasjonatami w dowolnej dziedzinie.

KOGO SZUKAM
W członkach zespołów, które prowadzę cenię zainteresowanie tematyką z zakresu ekonomii, rachunkowości i podatków,
wszechstronność, zaangażowanie w projekt, umiejętność identyfikacji ryzyka. W projektach audytowych kluczowa jest
interdyscyplinarność - dlatego ważna jest umiejętność szerokiego widzenia zagadnień ekonomicznych. Relacje biznesowe
opieram na zaufaniu.

MOJE  DOŚWIADCZENIE
Od 30 lat moją pasją jest ekonomia, rachunkowość i podatki. Ukończyłam kierunek Rachunkowość i Auditing na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Jako, że wcześniej byłam absolwentem Liceum Ekonomicznego i jednocześnie laureatem
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę jako trener z zakresu rachunkowości i podatków oraz
występowałam w roli konsultanta realizując różnorodne projekty z zakresu rachunkowości i podatków m.in. prowadząc księgi
rachunkowe, uczestnicząc w przeglądach finansowych i podatkowych, tworząc politykę rachunkowości. Tuż przez obroną
zostałam Głównym Księgowym w międzynarodowej grupie kapitałowej z kapitałem belgijskim. Bezpośrednio po studiach pracę
zawodową łączyłam ze zdobywaniem uprawnień biegłego rewidenta w Kancelarii Biegłych Rewidentów sp. z o.o., co stało się
faktem w 2004 r. W tym samym roku zdecydowałam się na założenie pierwszego własnego biznesu - biura rachunkowego, które
funkcjonuje do do dziś. Od 2005 funkcję biegłego rewidenta i właściciela biura rachunkowego łączyłam z rolą asystenta na
Uniwersytecie Ekonomicznym i przygotowaniami do doktoratu. Po obronie doktoratu odeszłam z uczelni i skupiłam się
wyłącznie na biznesie, ale nadal jestem trenerem z zakresu audytu, rachunkowości i podatków. Od początku , zarówno w mojej
pracy związanej z biznesem, jak i naukowej fascynowały mnie problemy audytu, przekształceń i wyceny przedsiębiorstw. W roku
2008 wraz z dwoma wspólniczkami założyłam kancelarię audytorską Quatro sp. z o.o. , w której pełnię funkcję członka zarządu.
Spółka zajmuje się badaniem jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniami podmiotów
gospodarczych oraz szkoleniami. W roku 2012 wraz ze wspólnikiem powołałam do życia jeszcze jeden projekt (spółkę
consultingową) MKS Service sp. z o.o., w której pełnię funkcję Prokurenta. Spółka zajmuje się wycenami podmiotów
gospodarczych i doradztwem z zakresu rachunkowości, podatków i zarządzania.

MONIKA
KRÓL-STĘPIEŃ

 B IEGŁY REWIDENT -  WYCENY -  SZKOLENIA  -
PRZEKSZTAŁCENIA  -  DUE DIL IGENCE

https://www.facebook.com/monikakrolstepien
https://www.linkedin.com/in/monikakrol-stepien/
https://audytquatro.pl/monika-krol-stepien/

