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na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 2 marca br., znak:

DR6/KNAl521/30/MYAI11/445,

dotyczące

przekazania

informacji

potrzebnych

do przygotowania sprawozdania z działalności systemu nadzoru publicznego, o którym mowa
w art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej "ustawą", uprzejmie
informuję, że było ono przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

zwanej dalej "KRB R" , w dniu 8 marca br. Odnosząc się do poszczególnych zagadnień
poruszanych w piśmie Pana Przewodniczącego, w dniu 29 marca br. KRBR przyjęła
ostateczną treść

sprawozdania:

Ad. 1. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe
W 2010 r. obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów odbywało się
na podstawie przepisów następujących uchwał:
1)

Nr 1422/33/2009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów,

2)

Nr 1423/33/2009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zakresu tematycznego
i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów,

KRAJOWA IZBA BIEGLYCII REWIDENTÓW

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, tel. (0-22) 63730 81-83, faks (0-22) 63730 84
e-mail: sekretariat@kibr.org.pl, biuro@kibr.org.pl, http://www.kibr.org.pl

3)

Nr 1424/33/2009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania
uprawnień

do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych

rewidentów.
W

związku

z ww.

uchwałami

KRBR

podjęła

w 2010 r.

działania dotyczące

regulacji

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów poprzez:
1)

podjęcie uchwały

założeń

Nr 1577/37/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

organizacyjno-programowych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

biegłych

rewidentów w 2010 r.,
2)

podjęcie uchwały
biegłych

3)

Nr 1803/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie rozliczenia

rewidentów z

podjęcie uchwały

jednostek

obowiązku

doskonalenia zawodowego w 2009 r.,

Nr 1809/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu

uprawnionych

do

przeprowadzenia

obligatoryjnego

doskonalenia

zawodowego dla biegłych rewidentów w 2010 r.,
4)

podjęcie uchwały

Nr 1810/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zakresu

tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla

biegłych

rewidentów

w 2011 r.,
5)

podjęcie uchwały

Nr 1811/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie

uzupełnienia

tematyki obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów,
6)

podjęcie uchwały

Nr 1847/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekazania

do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy
2009 nie
7)

dopełnili obowiązku

podjęcie uchwały

biegłych

rewidentów, którzy w roku

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,

Nr 2554/45/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie

tematyki obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla

biegłych

uzupełnienia

rewidentów na rok

2011,
8)

wydanie komunikatu Nr 28/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
obowiązku

9)

wypełnienia

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów,

podjęcie uchwały

Nr 3275/48/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia

wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów w 2011 r.,
10)

podjęcie uchwały

Nr 3698/53/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie

trybu działania Komisji ds.

Zgodnie z
uzyskiwania
biegłych

uchwałą Nr

uprawnień

powołania

oraz

szkoleń.

1424/33/2009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad

do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla

rewidentów, jednostkami uprawnionymi do jego przeprowadzania w 2010 r.

były:
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Krajowa Izba
regionalne

Biegłych

oddziały

realizująca

Rewidentów, zwana dalej "KIBR",

oraz jednostki, które

uzyskały zgodę

swoje zadania poprzez

KRBR. Na podstawie

uchwały

Nr 1809/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek
uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla
rewidentów w 2010 r.
szkolenia.

Wnioski

zgodę uzyskało

jednostek

biegłych

doskonalenia zawodowego dla

prowadziło

16 jednostek, natomiast 15 z nich

uprawnionych

do

rewidentów

przeprowadzania
były

biegłych

obligatoryjnego

przyjmowane i rozpatrywane

zgodnie z trybem opisanym już w sprawozdaniu za 2009 r.
W 2010 r. zamiar prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
rewidentów zgłosiły 24 regionalne

Na podstawie
uzupełnienia

uchwały

oddziały

biegłych

KIBR, natomiast 20 z nich prowadziło szkolenia.

Nr 1811/4112010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawIe

tematyki obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla

biegłych

rewidentów

KRBR zorganizowała XI Doroczną Konferencję Audytingu.

W związku z uchwałą Nr 1424/33/2009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie
zasad

uprawnień

uzyskiwania

biegłych

zawodowego dla

do

przeprowadzania

rewidentów KRBR

obligatoryjnego

doskonalenia

przestrzegania

przez jednostki

obligatoryjnego

organizowała

obejmujące

zawodowego,
prowadzące

szkolenia

w

w 2010 r.

kontrolę

określonych

uchwałą

zasad

założeń

biegłych

organizacyj no-

rewidentów w 2010 r.

prowadziły

obligatoryjne

doskonalenia zawodowe: czterech podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań

W 2010 r. wizytacje przeprowadzono w

finansowych oraz dwóch regionalnych

sześciu

wizytacje

szczególności

Nr 1577/37/2010 KRBR z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
programowych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

doskonalenia

jednostkach, które

oddziałach

KIBR. Podczas wizytacji nie stwierdzono

uchybień. W ocenie wizytatorów organizacja zajęć była zadowalająca~ Realizacja programu

we wszystkich przypadkach spełniała wymogi ww.

Liczba

biegłych

rewidentów podlegających

zawodowego w 2010 r.
biegłych

wynosiła

7 311.

uchwały

Nr 1577/37/2010.

obowiązkowi

Liczbę tę

ustalono w

obligatoryjnego doskonalenia

następujący

rewidentów wpisanych do rej estru biegłych rewidentów na

(7482 osoby)

odjęto liczbę biegłych

31 grudnia 2010 r.

rewidentów wpisanych do rejestru w 2010 r. (171 osób),

obowiązującymi

zasadami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

podlegały obowiązkowi

szkolenia w 2010 r. Z uzyskanej w ten sposób liczby

bowiem zgodnie z
osoby te nie

dzień

sposób: od liczby

3

7311

biegłych

rewidentów,

podlegających

obowiązkowi

w 2010 r.

obligatoryjnego

doskonalenia zawodowego:
1)

6 048

2)

18

biegłych

biegłym

rewidentów odbyło szkolenie,

rewidentom uznano za

spełniony obowiązek

obligatoryjnego doskonalenia

zawodowego - na podstawie udokumentowanego wniosku,

zawierającego wgląd

w dorobek biegłego rewidenta w dziedzinach rachunkowości i rewizji finansowej,
w pracy naukowej i dydaktycznej, w
legislacyjnych (na podstawie § 5

piśmiennictwie

uchwały

fachowym lub w pracach

Nr 1422/3312009 KRBR z dnia 3 listopada

2009 r. w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla

biegłych

rewidentów),
3)

178

biegłych

obowiązku

rewidentów zwolniono z wykonania

obligatoryjnego

doskonalenia zawodowego - na podstawie udokumentowanego wniosku
rewidenta

dotkniętego

zdarzeniem

losowym

(na

podstawie

§

4

biegłego
uchwały

Nr 1422/3312009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów),
4)

1 067

biegłych

rewidentów nie

wywiązało

doskonalenia zawodowego w 2010 r., z tym
tych

biegłych

miejscu

rewidentów

należy dodać, iż

o zgonie 6 z ww. 992

pozostawało

że

na

się

obowiązku

z

dzień

nadal w rejestrze

31 marca 2011 r. 992
biegłych

do dnia dzisiejszego Biuro KIBR

biegłych

obligatoryjnego
spośród

rewidentów. W tym

zostało

poinformowane

rewidentów, z czego:

a) w sprawie 3 osób, z racji otrzymania stosownych dowodów na fakt zgonu, KRBR
będzie głosowała

za

skreśleniem

ich z rejestru

biegłych

rewidentów na najbliższym

posiedzeniu KRBR,
b) w stosunku do 3 osób nie otrzymano stosownego potwierdzenia faktu zgonu, dlatego
też głosowanie
nastąpi

przez KRBR w sprawie skreślenia ich z rejestru biegłych rewidentów

po otrzymaniu wymaganych dokumentów.

podjęto decyzję

o skierowaniu

do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 992 wniosków o wszczęcie

postępowania

W dniu 29 marca 2011 r., podczas posiedzenia KRBR,

dyscyplinarnego wobec

biegłych

doskonalenia zawodowego
wywiązały się
odbyły

z

rewidentów, którzy w 2010 r. nie

biegłych

obowiązku

rewidentów. Wnioski te

dopełnili obowiązku

dotyczą zarówno

osób, które nie

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, jak i tych które

szkolenie w niepełnym wymiarze.

4

biegłych

Ad. 2. Ewidencja
sprawozdań

rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania

finansowych.

W okresie od dnia l stycznia 210 r. do dnia 31 grudnia 20 lOr. decyzjami KRBR:
171 osób

zostały

prawomocnie wpisanych do rejestru

biegłych

rewidentów (w tym

l osoba, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy),
430 biegłych rewidentów skreślono z rejestru biegłych rewidentów, w tym:

-

-

367 na·wniosek,

-

62 z powodu śmierci,

-

l z powodu prawomocnego orzeczenia Krajowego

95 podmiotów
sprawozdań

zostało

listę

wpisanych na

finansowych,

Sądu

Dyscyplinarnego,

podmiotów uprawnionych do badania

zwaną dalej "listą",

- 204 podmioty uprawnione do badania

sprawozdań

finansowych

zostały skreślone

z listy, w tym:
-

167 na wniosek,

-

22 w wyniku

postępowania

części/całości opłaty

administracyjnego

rocznej z

tytułu

(dotyczącego

nieuregulowania

nadzoru i/lub nieprzekazania sprawozdania,

o którym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy),
-

13 z powodu

działalności

w formie
-

2 w

śmierci biegłych

związku

ze

prowadził

który

rewidentów

prowadzących

podmioty uprawnione

we własnym imieniu i na własny rachunek,

skreśleniem biegłego

rewidenta z rejestru

podmiot uprawniony w formie

działalności

biegłych

we

rewidentów,

własnym

imieniu

i na własny rachunek.

Wnioski
finansowych

biegłych
były

rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania

przyjmowane i. rozpatrywane zgodnie z

sprawozdań

trybem opisanym

już

w sprawozdaniu za 2009 r.

W dniu 5
zmiany

składu

na stanowisko

października

2010 r. KRBR

podjęła uchwałę

Komisji ds. ewidencji Krajowej Rady

przewodniczącego

Komisji

po wezwaniu przez KNA - zmuszona

Nr 3376/50/2010 w sprawie

Biegłych

Rewidentów, w której

powołany został Sławomir

była ją uchylić (uchwałą

Mirkowski, jednak -

Nr 3693/53/2010 z dnia

14 grudnia 2010 r.).
W dniu 14 grudnia 2010 r. KRBR
powołania

podjęła uchwałę

Nr 3697/53/2010 w sprawIe

oraz trybu działania Komisji ds. ewidencji.
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Dodatkowo w dniu 16 listopada 2010 r. KRBR
zmieniający

komunikat w sprawie wpisu do rejestru

poinformowano o zmianie wzoru wniosku o
rewidentów

(stanowił załącznik

na oświadczenie o wystąpieniu z

Ad. 3.

Postępowanie

przyjęła

komunikat Nr 29/2010

biegłych

rewidentów, w którym

skreślenie biegłego

rewidenta z rejestru biegłych

do komunikatu Nr 12/2009 KRBR z dnia 1 czerwca 2009 r.)
samorządu biegłych

rewidentów.

kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

W okresie od dnia 1 stycznia 210 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. KRBR
m.in.

następujące

uchwały,

dotyczące

postępowania

podjęła

kwalifikacyjnego dla kandydatów

na biegłych rewidentów oraz funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej:
1)

Nr 1614/38/2010 r. w sprawie regulaminu

działania

Komisji Egzaminacyjnej

(zatwierdzona przez KNA w dniu 31 marca 2010 r.),
2)

Nr 1615/38/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie

wysokości opłat

za poszczególne

egzaminy (zatwierdzona przez KNA w dniu 31 marca 2010 r.),
3)

Nr 1616/38/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie
członkom

4)

wynagrodzeń przysługujących

Komisji Egzaminacyjnej (zatwierdzona przez KNAw dniu 31 marca 2010 r.),

Nr 1617/38/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zasad dokumentowania praktyki
i aplikacji przez kandydatów na biegłych rewidentów (zatwierdzona przez KNA w dniu
31 marca 2010 r.),

5)

Nr 1618/38/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie-archiwizowania przez
Egzaminacyjną

dokumentów

postępowania

kwalifikacyjnego

dla

Komisję

kandydatów

na biegłych rewidentów (zatwierdzona przez KNA w dniu 31 marca 2010 r.),
6)

Nr 1798/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
tematycznego egzaminów w

postępowaniu

szczegółowego

kwalifikacyjnym na

biegłych

zakresu

rewidentów

(zatwierdzona przez KNA w dniu 22 kwietnia 2010 r.),
7)

Nr 1661/39/2010 w sprawie

szczegółowego

zakresu tematycznego egzaminów

w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów,
8)

Nr 1799/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ramowego harmonogramu
przeprowadzania

postępowania

kwalifikacyjnego,

określającego

miejsce i termin

przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a

także

egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa wart. 5 ust. 3 i 4 ustawy
(zatwierdzona przez KNA w dniu 22 kwietnia 2010 r.),
9)

Nr 1800/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu powoływania egzaminatorów
przez

Komisję Egzaminacyjną

oraz

wYsokości przysługującego

1m wynagrodzenia

(zatwierdzona przez KNA w dniu 22 kwietnia 2010 r.),

6

10) Nr 1801/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie warunków zwolnienia kandydata
na

biegłego

rewidenta,

posiadającego

uprawnienia inspektora kontroli skarbowej,

z egzammu z prawa podatkowego (zatwierdzona przez KNA w dniu 22 kwietnia
2010 r.),
11) Nr 1802/41/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania zwolnienia
kandydata na

biegłego

rewidenta z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem

kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie

zdał

egzaminy uniwersyteckie lub

równorzędne

(zatwierdzona przez KNA w dniu 22 kwietnia 2010 r.),
12) Nr 1868/43/2010 z dnia 11 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę

w sprawie ramowego

harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

określającego

miejsce

i termin przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a

także

egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy
(zatwierdzona przez KNA w dniu 14 maja 2010 r.),
13) Nr 1869/43/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie terminów egzaminów dla
kandydatów na

biegłych

rewidentów

(uchwała

nie

wymagała

zatwierdzenia przez

KNA),
14) Nr 1870/43/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie terminu
o przystąpieniu do

postępowania

kwalifikacyjnego na

biegłych

składania zgłoszeń

rewidentów

(uchwała

nie wymagała zatwierdzenia przez KNA),
15) Nr 2058/44/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
przysługujących członkom

zmieniająca uchwałę

w sprawie wynagrodzeń

Komisji Egzaminacyjnej (zatwierdzona przez KNA w dniu

11 czerwca 2010 r.),
16) Nr 2059/44/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie terminów egzaminów dla
kandydatów na

biegłych

rewidentów

(uchwała

nie

wymagała

zatwierdzenia przez

KNA) ,
17) Nr 3596/52/2010 z dnia 16 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę

egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów

w sprawie terminów

(uchwała

nie

wymagała

zatwierdzenia przez KNA).

Ad. 4. Krajowe standardy rewizji finansowej.
W okresie od dnia 1 stycznia 210 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. KRBR
na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy,
uchylającą uchwałę

uchwałę

podjęła,

Nr 1607/38/2010 z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (w wyniku

niezatwierdzenia przez KNA uchwały Nr 1379/32/2009 KRBR z dnia 13
w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej), a

następnie

października

2009 r.

tego dnia, na podstawie
7

podjęła uchwałę

art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy,

Nr 1608/38/2010 w sprawie krajowych

standardów rewizji finansowej. W dniu 6 kwietnia 2010 r. KRBR
o zatwierdzeniu ww.

uchwały,

a

następnie treść

zamieszczono na stronie internetowej

Rewidentów,

biegłego

krajowych standardów rewizji finansowej

przyjęła

komunikat Nr 25/2010 w sprawie sposobu
Krajowej Rady

Biegłych

do stosowania normy wykonywania zawodu

biegłego

rewidenta po utracie mocy

wprowadzających

rewidenta, w którym m.in. przekazano,

iż

uchwał

do czasu zatwierdzenia przez KNA uchwały KRBR

w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, biegli rewidenci
czynności

wynikającym

Jednocześnie

będą wykonywać

w Polsce przepisami prawa
biegłego

z norm wykonywania zawodu

przez KRBR w okresie ich obowiązywania.
części

obowiązującymi

rewizji finansowej zgodnie z

i doświadczeniem

KNA

samorządu.

W dniu 26 stycznia 2010 r. KRBR
wykonywania zawodu

otrzymała decyzję

rewidenta wydanych

przekazano propozycje modyfikacji

tekstu opinii z badania oraz raportu z przeglądu sprawozdania finansowego.

Także

w dniu 26 stycznia 2010 r. KRBR -

rewidentów w zakres

przyjęła

czynności

stanowisko w sprawie innych

na apel

środowiska biegłych

usług poświadczających wchodzących

rewizji finansowej, które zamieszczona stronie internetowej

Ad. 5. Zasady wewnetrznej kontroli
sprawozdań

odpowiadając

jakości

samorządu.

podmiotu uprawnionego do badania

finansowych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. KRBR me
podejmowała uchwał

w sprawie

wewnętrznej

kontroli

jakości

podmiotu uprawnionego

do badania sprawozdań finansowych.

Ad. 6. Zasady etyki zawodowej

biegłych

rewidentów.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r: KRBR me
podejmowała uchwał

w sprawie zasad etyki zawodowej

Jednocześnie, mając

biegłych

na względzie § 3 uchwały Nr 1426/33/2009 KRBR z dnia

3 listopada 2009 r. w sprawie zasad etyki zawodowej

biegłych

"w sprawach nieuregulowanych w zasadach etyki zawodowej
korzystanie z Kodeksu etyki zawodowych
Księgowych

(IFAC)",

podjęto działania

Kodeksu. W efekcie tych
pojawiło się tłumaczenie
księgowych

działań

księgowych

rewidentów, zgodnie z którym

biegłych

rewidentów zaleca się

Międzynarodowej

Federacji

na rzecz opublikowania polskojęzycznej wersji tego

w kwietniu 2010 r. na stronie internetowej

samorządu

aktualnie obowiązującej wersji Kodeksu etyki zawodowych

IFAC. Z racji tego,

wersja, KRBR - we

rewidentów.

współpracy

iż

od dnia 1 stycznia 2011 r.

ze Stowarzyszeniem

weszła

Księgowych

w

życie

w Polsce -

jego nowa

rozpoczęła

jej
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tłumaczenie

(przedmiotowy Kodeks opublikowano na stronie internetowej KIBR w marcu

2011 r.).

Postępowanie

Ad. 7.

dyscyplinarne wobec biegłych rewidentów.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. KRBR, na podstawie
art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, podjęła uchwałę Nr 1619/38/2010 z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie Regulaminu

postępowania

w dniu 31 marca 2010 r.

została

Opłata

Ad. 8.

dyscyplinarnego wobec

biegłych

rewidentów, która

zatwierdzona przez KNA.

roczna z tytułu nadzoru.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. KRBR me
podejmowała uchwał
opłaty

w sprawie

wysokości opłaty

rocznej z

tytułu

(wysokość

nadzoru

tej

na rok 2010 r. - na poziomie 1,25% przychodów podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań

finansowych z wykonywania

czynności

rewizji finansowej -

została

ustalona

przez KRBR uchwałą Nr 1490/34/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości

opłaty

rocznej z tytułu nadzoru w 2010 r.).
Jednocześnie
opłaty

w sprawie

zgłaszanych

w dniu 5 stycznia 2010 r. KRBR

rocznej z

tytułu

komunikat Nr 24/2010

odniosła się

nadzoru, w którym m.in.

przez podmioty uprawnione do badania

wysokości opłaty

przyjęła

sprawozdań

wątpliwości,

do

finansowych, w kwestii

minimalnej z tytułu nadzoru.

Dodatkowo w grudniu 2010 r. na stronie internetowej KIBR opublikowano
Skarbnika KRBR w sprawie

obowiązku

podmioty uprawnione do badania

wnoszenia

sprawozdań

opłaty

finansowych, które

podmiotów w miesiącu grudniu, w której przypomniano,
na

listę

rocznej z

podmiotów uprawnionych do badania

iż

tytułu

uzyskały

informację

nadzoru przez
wpis na

listę

zgodnie z przepisami ustawy wpis

sprawozdań

finansowych

uważa

się

za dokonany w terminie 3Odni od dnia otrzymania uchwały o wpisie na listę.

Ad. 9.
pieniężnej

Nakładanie

na podmioty uprawnione do badania

sprawozdań

finansowych kary

i zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. KRBR me
podejmowała

sprawozdań

uchwał

w sprawach

finansowych kary

nakładania

pieniężnej

na podmioty uprawnione do badania

oraz zakazu wykonywania

czynności

rewizji

finansowej.
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W dniach 23-24 listopada 2009 r. w Jachrance k. Warszawy
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
uchwalono zasady ustalania

wypracować

część

Jednocześnie,

rewidentów oraz podstawowe

z uwagi na

postanowił ogłosić przerwę

do projektu statutu KIBR, NKZBR

pierwsza

Rewidentów ("NKZBR"), na którym

składek członkowskich biegłych

zasady gospodarki finansowej KIBR.

odpowiednio

Biegłych

odbyła się

projekt tego dokumentu. Obrady

dużą liczbę

poprawek

w obradach i w tym czasie

zostały

wznowione w dniach

21-22 marca 2010 r.
W styczniu 2010 r. KNA

wezwała

NKZBR do uchylenia ww.

uchwalenia w ich miejsce nowych. W
w dniach 21-22.03.2010 r.,

uchwalił

związku

z

statut KIBR, a

powyższym
także

podjętych uchwał

oraz

NKZBR, podczas obrad

- ponownie - zasady ustalania

składek członkowskich biegłych

rewidentów oraz podstawowe zasady gospodarki finansowej

zostały

zatwierdzone przez KNA i zamieszczone na stronie

KIBR. Dokumenty te
internetowej

samorządu.

Na dzień 31 grudnia 20 lOr. na liście podmiotów uprawnionych do badania
finansowych
1 125
586

znajdowało się

działalności

spółek

z

sprawozdań

l 811 podmiotów, w tym:

prowadzonych we własnym imieniu i na własny rachunek,

ograniczoną odpowiedzialnością,

34

spółki

cywilne,

23

spółki

partnerskie,

19 związków rewizyjnych,
16

spółek

komandytowych,

4 spółki jawne,
3 spółki akcyjne,
1 spółdzielnia.
Jednocześnie

na ten

dzień

w rejestrze

(w tym 4 775 kobiet oraz 2707

biegłych

rewidentów

mężczyzn), spośród

znajdowały się

których 3431 osób

7 482 osoby
deklarowało

wykonywanie zawodu.
W 2010 r. przekazano do KNA 10
5

odwołań

odwołań,

w tym:

podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań

finansowych od

uchwał

sprawozdań

finansowych od

uchwał

o skreśleniu podmiotu z listy,
2

odwołania

podmiotów uprawnionych do badania

o nieskreślaniu podmiotu z listy,
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3

odwołania

biegłych

osób fizycznych od

uchwał

o odmowie (ponownego) wpisu do rejestru

rewidentów.

Przychody uzyskane przez podmioty uprawnione do badania
w 2010 r. z tytułu wykonywania
z

przesłanych

wyniosły

czynności

zł,

finansowych

rewizji finansowej (w oparciu o dane

wynikające

wypełnionych

deklaracji)

przez podmioty do chwili obecnej poprawnie

682023925,65

sprawozdań

w tym przychody podmiotów

wykonujących czynności

rewizji

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 537425442,92 zł.

Z danych opartych o
uprawnionych do badania
(zweryfikowano 1 541
sprawozdań),

wynika,

zweryfikowaną

sprawozdań

sprawozdań,
iż

przez Biuro KIBR

podmiotów

finansowych, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy

co stanowi ok. 75% spodziewanej liczby wszystkich

w 2010 r. przeprowadzonych

finansowych (weryfikacja pozostałej

część sprawozdań

części sprawozdań

zostało

20 079

badań sprawozdań

potrwa do ok. 31 maja br.).
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Adam
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