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Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego
w dniu 17 czerwca 2015 r.
Porządek obrad obejmował m.in. następujące punkty:
Zatwierdzenie kontrolerów wytypowanych do kontroli planowanej w lipcu i sierpniu
2015 r. w podmiotach wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach
zainteresowania publicznego.
Komisja podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia kontrolerów wyznaczonych do kontroli
w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności
rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.
Rozpatrzenie uchwał KRBR
uchwały z dnia 1 i 3 czerwca 2015 r.:
 od nr 2987/55a/2015 do nr 3010/55a/2015 w sprawie skreślenia biegłych rewidentów
z rejestru biegłych rewidentów,
 od nr 3011/56a/2015 do nr 3016/56a/2015 w sprawie dokonania wpisu biegłych
rewidentów do rejestru biegłych rewidentów,
 od nr 3017/56a/2015 do w sprawie dokonania wpisów podmiotów na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 od nr 3018/57/2015 do nr 3023/57/2015 w sprawie skreślenia z listy podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 od nr 3024/57/2015 do nr 3044/57/2015 w sprawie nałożenia na podmioty uprawnione
do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej,
 nr 3045/57/2015 w sprawie nałożenia na podmioty uprawnione do badania
sprawozdań finansowych kary pieniężnej i kary dodatkowej podania do publicznej
wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach nałożonych na
podmiot.
Członkowie Komisji w stosunku do rozpatrywanych uchwał uznali, że brak jest podstaw
do stwierdzenia, że naruszają one przepisy prawa, godzą w interes publiczny lub też mają
znamiona pomyłki lub błędu, a zatem nie wystąpiły przesłanki dające podstawę
do zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych
rewidentach1, a w przypadku uchwał w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów jak też
wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nie
stwierdzono podstaw do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 10 ust. 6 lub art. 53 ust. 5
ustawy o biegłych rewidentach.
Przegląd realizacji obowiązku z zakresu składania przez podmioty uprawnione
do badania sprawozdań finansowych informacji o podpisanych w roku poprzedzającym
umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej z jednostkami zainteresowania
publicznego.
Komisja podjęła uchwałę w sprawie przeglądu realizacji obowiązku z zakresu składania przez
podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych informacji o podpisanych w roku
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Ilekroć jest mowa o ustawie o biegłych rewidentach, to rozumie się przez to: ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1011).
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poprzedzającym umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej z jednostkami
zainteresowania publicznego.
Podjęcie przez KNA uchwał i decyzji w sprawach postępowań administracyjnych
prowadzonych przez Komisję.
Komisja podjęła dwie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w
sprawach postępowań administracyjnych.
Następnie Komisja rozpatrzyła sprawy ze skarg i wniosków.
Komisja postanowiła przedłużyć termin rozpatrzenia spraw:
1) w sprawie wniosku osoby fizycznej dotyczącego badań sprawozdań finansowych
w spółce przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
2) w sprawie skargi osoby fizycznej na działanie KRD w sprawie dotyczącej badania
przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych spółki,
3) w sprawie skargi osoby fizycznej dotyczącej badania sprawozdania finansowego
w spółdzielni mieszkaniowej.
W sprawie pisma anonimowego nadawcy dotyczącego badania sprawozdania finansowego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przez biegłą rewident, Komisja postanowiła
przekazać ww. pismo do KRD oraz do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Sprawy różne
Następnie Komisja rozpatrzyła m.in. następujące sprawy:
Notatka dla Ministra Finansów w sprawie organizacji i funkcjonowania KNA.
Komisja, po dyskusji, podjęła uchwałę w sprawie organizacji i funkcjonowania Komisji
Nadzoru Audytowego, w której zawarła podstawowe kwestie wymagające wdrożenia
w ramach obecnie funkcjonujących rozwiązań i planowanych celem zorganizowania
efektywnego nadzoru publicznego.
Pismo Prezesa KRBR z dnia 2 czerwca 2015 r. z prośbą o konsultacje struktury i treści
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
Komisja postanowiła, iż ewentualne uwagi w zakresie poprawności zaproponowanej treści
projektu uchwały zostaną przekazane przez Biuro KNA po dokonanej analizie.
Sprawy IFIAR:
porozumienie wielostronne IFIAR - w wyniku sfinalizowania prac w ramach IFIAR został
przedłożony członkom IFIAR tekst MMOU w celu zatwierdzenia w procedurze pisemnej.
Wyrażenie poparcia dla MMOU nie oznacza przystąpienia do MMOU, a jedynie
zatwierdzenie tekstu MMOU w celu umożliwienia członkom IFIAR przystępowania
do MMOU.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez Biuro KNA oraz
postanowiła poprzeć przedłożony tekst MMOU.
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Wykaz skrótów:
EAIG
- European Audit Inspection Group
EGAOB
- European Group of Auditors' Oversight Bodies
IFIAR
- International Forum of Independent Audit Regulators
KE
- Komisja Egzaminacyjna
KIBR
- Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
KKN
- Krajowa Komisja Nadzoru (organ KIBR)
KKR
- Krajowa Komisja Rewizyjna
KNA, Komisja
- Komisja Nadzoru Audytowego
KNF
- Komisja Nadzoru Finansowego
KRBR
- Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (organ KIBR)
KRD
- Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny (organ KIBR)
KSD
- Krajowy Sąd Dyscyplinarny (organ KIBR)
MF
- Ministerstwo Finansów
NSA
- Naczelny Sąd Administracyjny
RPO
- Rzecznik Praw Obywatelskich
UE
- Unia Europejska
WSA
- Wojewódzki Sąd Administracyjny
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