Anna Sobocka
Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas
ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako
przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu
sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym.
Karierę zawodową rozpoczęła w audycie i doradztwie finansowym w Arthur Andersen w Warszawie
w 1993 roku. Kontynuowała pracę w audycie w Ernst & Young, po połączeniu EY z Arthur Andersen
w 2002 roku. Specjalizowała się w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z
polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości, jak również US GAAP. Przeprowadzała
badania zgodności Sarbanes Oxley 404 oraz doradzała w zakresie usprawnień systemów kontroli
wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyka i ulepszenia ładu korporacyjnego. Pracę w EY zakończyła
w 2010 roku na stanowisku partnera.
W 2012 roku rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora finansowego w Tata Global Beverages w
Warszawie. Zarządzała 4 działami: kontrolingu i finansów, księgowości i podatków, administracji i
floty oraz IT oraz była odpowiedzialna za koordynację kwestii prawnych.
W 2015 roku rozpoczęła pracę nad reaktywacją najstarszej polskiej marki kawy Pluton. Jako
wspólnik w Pluton Kawa pracuje nadal.
Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia
podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz
studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie.
Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz
biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE).

Finance professional who combines strategic and tactical financial expertise of 3+ years as CFO
and 5+ years as an entrepreneur with deep understanding of international organisations, operating
in several industries gained during 15+ years in financial audit and business advisory.
In 1993 started a professional career in audit and financial advisory in Arthur Andersen in Warsaw.
Continued work in audit in Ernst & Young, after the merger of EY with Arthur Andersen in 2002.
Specialised in financial audits of standalone and consolidated financial statements prepared in
accordance with Polish accounting regulations, International Financial Reporting Standards, and
US GAAP. Performed Sarbanes Oxley 404 compliance testing and provided advice on
improvements in internal controls systems to mitigate risks and improve corporate governance.
Work in EY finished in 2010 as a partner.
In 2012 started work as a finance director in Tata Global Beverages in Warsaw. Managed 4
departments: finance & controlling, accounting & taxes, car fleet & administration, and IT.
Responsible for coordination of legal matters.
In 2015 started reactivation of the oldest Polish coffee brand Pluton. As a shareholder continues
work in Pluton Kawa. Graduated from University of Łódź, field of study - foreign trade. Graduated
from University of Warsaw – postgraduate studies in psychology of human resources management
and from IE Business School (Instituto de Empresa) in Madrid, field of study International Executive
MBA.
Holds following professional certifications: Polish Certified Public Accountant, FCCA, Certified
Internal Auditor (CIA) and Certified Fraud Examiner (CFE).

